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JOHDANTO 

Tutkimuskysymykset ja – menetelmät 

Tutkimusaiheenani on ylioppilassosialismi Oulussa, jota edustivat Oulun Sosialistiset 

Opiskelijat (OSO) ja Oulun Marxilaiset Opiskelijat (OuMO). Näiden kahden järjestön suhde 

oli niin tiivis ja toisistaan riippuva, että on luonnollista käsitellä niitä samassa tutkimuksessa. 

Tutkimukseni tarkoitus on tuottaa aate- ja oppihistoriallinen diakroninen narratiivi kahdesta 

järjestöstä. Tämä pitää sisällään niiden (1) aatteet, (2) opit ja (3) aktiot. Näihin kolmeen asiaan 

kuuluvat myös tavoitteet, mitkä ovat poliittisessa toiminnassa aina olennainen asia. Lisäksi 

pyrin käsittelemään edellä mainittujen asioiden vuorovaikutusta. Nämä yhdessä muodostavat 

kokonaisuuden, minkä kuvaileminen on tärkein tavoitteeni. 

Otan lähtökohdakseni Michael Mannin määritelmän ihmisyhteisöistä usein ristiriitaisina ja 

monimutkaisina rakennelmina, joissa ihmisten muodostamat rakennelmat eivät aina ole 

ehyitä ja ristiriidattomia.1 Tämä on tyypillistä hiukankaan isommille järjestöille, joissa 

vaikuttaa useita ihmisiä, ja jotka liittävät itsensä osaksi suurempaa kokonaisuutta. Käsittelen 

järjestöjen tarinaa nimenomaan heidän itsensä ja oman yhteisönsä kertomana. Vaikka 

lähdemateriaalin takana on aina yksittäinen henkilö, pyrin tuottamaan kokonaisuuden, joka 

kuvaa nimenomaan tutkittavia järjestöjä. 

Tutkimusmetodini on aatehistoriallinen tekstianalyysiksi, jossa pidän lähdeaineistoa 

sosiaalista todellisuuta ja yksilöllistä kokemusta jäsentävänä, luokittelevana ja muuntavana 

aineksena. Tällä tavoin lähteiden tulkinta on hyvin kontekstisidonnaista, ja ne muodostavat 

oman maailmansa, jonka pohjalta tutkimus muodostuu. 

Tutkimuksen suurin haaste on nimenomaan järjestölliset rajat. Paikallisina järjestöinä OSO 

ja OuMO liittivät itsensä tiukasti valtakunnalliseen ja kansainväliseen liikkeeseen, joten on 

hyvin häilyvää missä järjestöjen toiminnan raja kulkee. Toisin sanoen täytyy määritellä raja 

mikä on kontekstia, ja mikä itse tutkimuskohdetta. 

Pyrin luomaan kokonaiskuvan järjestöstä, joten sen luonteva alku on perustamisajankohta 

vuodelta 1964, jolloin OSO ilmestyi yhdistysrekisteriin nimellä Oulun Akateeminen 

Sosialistiseura. OuMO eriytyi siitä vuosikymmeneksi vuonna 1973. Tutkimus päättyy 

loogisesti OSO:n lakkauttamiseen vuonna 1990. Vaikka ajanjakso onkin suhteellisen pitkä, 

                                                 
1 Mann 1986, 521:”Human societies are not unitary systems but varying conglomerations of  multiple 
overlapping, intersecting networks of  power.” 



tutkielmassa korostuvat toiminnan aktiivisimmat vuodet 1970–79 johtuen puhtaasti 

lähteiden määrästä, jotka luonnollisesti painottuvat noihin vuosiin. 

 

Historiallinen tausta 

Oulun yliopisto aloitti toimintansa syksyllä 1959. Taustalla oli voimakas aluepoliittinen 

ajattelu syrjäseutujen kehittämisestä valtakunnallisessa politiikassa, johon korkeakouluverkon 

laajentuminen lopulta kytkeytyi. Paikallisella tasolla Oulun yliopiston perustaminen sai 

kaikkien pääpuolueiden sekä voimakkaan kansalaisliikkeen tuen.2 Perustelut olivat hyvin 

yksiselitteiset. Väestönkasvu oli Pohjois-Suomessa muuta maata voimakkaampaa, ja se 

painottui nuoriin ikäluokkiin. Alue edusti vuonna 1960 14 % maan väestöstä ja noin puolta 

maan pinta-alasta. Lisäksi lähimpään korkeakouluun oli matkaa alueen eteläosistakin 500 km. 

Peruselinkeinot eivät pystyneet työllistämään kasvavaa väestöä, joten koulutetun väestön 

tarve oli suuri, ja sen suhteellinen osuus oli pienempi kuin muualla maassa.3 

Suomalainen yhteiskunta oli kokenut rajut muutokset sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. 

Jälleenrakennuksen aikana suuret ikäluokat kasvoivat, ja koko yhteiskuntarakenne muuttui 

kovaa vauhtia 1960-luvulla. Suomessa siirryttiin maatalousvaltaisesta maasta lähes suoraan 

palveluihin ohittaen suuren teollistumisen vaiheen moniin muihin länsimaihin verrattuna. 

Kaupungistuminen oli ennätysnopeaa, ja varsinainen nuorisokulttuuri näki päivänvalon. 

Televisio ja kasvanut media toivat vaikutteita nopeasti muualta maailmasta, ja nuorison 

ajatuksia muokkasi erilaiset arvot verrattuna edeltävään sukupolveen.4 

Nuoruus erityisenä elämänvaiheena erotettuna lapsuudesta ja aikuisuudesta on suhteellisen 

nuori ilmiö. Nuorista ihmisistä tuli nuorisoa vasta 1950-luvulta lähtien. Tämän mahdollistivat 

edellä mainittujen asioiden lisäksi länsimaissa kasvanut elintaso ja lisääntynyt vapaa-aika.5 

Heti sodan jälkeen syntyneitä sukupolvia kutsutaan suuriksi ikäluokiksi, ja sitä ne todella 

olivat. Ennen sotaa Suomessa syntyi alle 80 000 lasta vuodessa, mutta heti sodan jälkeen 

ikäluokkien koko oli neljänä vuotena yli 100 000. Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuonna 

2000 Suomessa syntyi 56 742 lasta.6 Yhteiskuntarakenteen ja ikäluokkien muutos näkyivät 

                                                 
2 Salo 2005, 126–127. 
3 Salo 2005, 142. 
4 Rentola 2005; Häggman 2006, 6–7. 
5 Häggman 2006, 6; Kaarninen 2006, 15–16. 
6 Kaarninen 2006, 15; Ks. liite 1. 



myös yliopistojen opiskelijamäärissä 1960–70 lukujen vaihteessa. Hyvällä syyllä voidaan 

todeta eliittiyliopistojen muuttuneen massayliopistoiksi. Ikäluokasta 15 % opiskeli 

korkeakouluissa, ja opiskelijoiden kokonaismäärä oli kolminkertaistunut 15 vuodessa.7 Nämä 

luvut antavat ihan erilaisen pohjan yliopistoissa tapahtuneille ilmiöille ja niiden vaikutuksille 

ympäröivään yhteiskuntaan verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

Nuorisoradikalismi oli 1960-luvulle leimaa antava ilmiö, joka kehittyi eri paikoissa hieman eri 

aikaan. Suomalaisen radikalismin juuret ovat vuonna 1963 perustetussa pasifistisessa 

Sadankomiteassa. Tuossa järjestössä olivat jäsenenä myös myöhemmin tunnetuiksi tulleet 

Erkki Tuomioja, Paavo Lipponen ja Tarja Halonen. Sadankomiteassa pelkistyy 1960-luvun 

radikalismin suurin yhteinen arvo: sodanvastaisuus, joka kulminoitui ennen kaikkea 

Vietnamin sodan vastaisuudeksi. Vuosikymmenen loppua kohti mielenosoituksissa näkyi 

sodan vastustuksen lisäksi myös imperialismin vastaisuus ja demokratian vaatimukset vapaan 

rakkauden hengessä.8 

Vuonna 1968 vallattiin Vanha ylioppilastalo Helsingissä. Itse tapahtuma on noussut 

kulttiasemaan opiskelijaradikalismista puhuttaessa ja saanut usein liiankin suuren palstatilan. 

Valtaus tapahtui päivää ennen Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 100-vuotisjuhlaa, ja 

juhlat jouduttiin siirtämään muualle. Talon vallanneet opiskelijat vaativat useita muutoksia 

yliopiston hallintoon ja opetukseen liittyen. Nämä kysymykset askarruttivat yliopistojen 

poliittisia järjestöjä paljon tulevina vuosina.9 

Suomalaisen opiskelijaradikalismin yksi ominaispiirre oli kuitenkin rauhallisuus. Vaikka ote 

mielenilmauksissa oli usein provokatiivinen ja jopa uhmakas, väkivalta ei missään vaiheessa 

leimahtanut liekkeihin. Vanhan valtaajatkin korjasivat lähtiessä ainoan rikkomansa ikkunan. 

Tätä on selitetty suomalaisen valtiovallan halulla aitoon dialogiin opiskelijoiden kanssa aina 

presidentti Kekkosta myöten.10 Aivan päinvastoin tapahtui Länsi-Saksassa, missä valtiovalta 

sulki vähäisenkin kommunikoinnin opiskelijaradikaalien kanssa. Osa nuorisosta radikalisoitui 

enemmän, ja yhteenotoissa ei ihmisuhreiltakaan säästytty, puhumattakaan länsisaksalaisen 

vallankumousjärjestö RAF:n11 kaupunkisisseistä, jotka tekivät ihmisuhreja vaativia iskujaan 

lähes vuosikymmenen ajan.12 

                                                 
7 Salo 2005, 270. 
8 Suominen 1997, 172. 
9 Suominen 1997, 188–190; Kolbe 1996, 355, 360–364. 
10 Suominen 1997, 187, 190–195, 202. 
11 Saksaksi Rote Armee Fraktion, Punainen armeijakunta. 
12 Suominen 1997, 55–155, passim. 



Kimmo Rentolan mukaan sama väki vaihtoi 1960-luvun lopun radikaalit tunnukset 

seuraavan vuosikymmenen alussa sosialismin symboleihin. Jos nämä ilmiöt käsitetään 

erillisinä, niistä löytyy paljon samaa: uhmakas asenne, rauhan ja demokratian puolustaminen 

sekä imperialismin vastaisuus. 

Suomalaisen opiskelijavasemmistolaisuuden yksi erikoispiirre oli ajan hengen mukainen 

tiukka järjestäytyneisyys, joka nivoutui tiukasti valtakunnallisiin poliittisiin puolueisiin. Nämä 

rakenteet luotiin jo ennen varsinaista radikalismia. Uusien jäsenten myötä organisaatioita vain 

laajennettiin paikallisesti ja valtakunnallisesti liittotasolla. 

Suomeen perustettiin useita työväenyhdistyksiä jo 1800-luvulla. Ensimmäinen poliittinen 

puolue, Suomen Työväenpuolue, perustettiin Turussa 1899. Forssan puoluekokouksessa 

vuonna 1903 nimi muuttui Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi (SDP), ja se sai 

marxilaisen puolueohjelman.13 Vasemmistolaisten puolueiden historiassa muutoksen tarve 

yhteiskunnassa on aina ollut olennainen lähtökohta, mutta sen muoto on jakanut puolueita 

ja niiden kannattajia suuresti niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin.14 Suomessa SDP 

omaksui ajan myötä vahvan reformipuoluemallin, joskin se oli siihen myös pakotettu heti 

sisällissodan jälkeen. Epäonnistuneen vallankumouksen ja hävityn sisällissodan jälkeen 

Suomen Kommunistinen Puolue (SKP) perustettiin Moskovassa 1918.  Kommunistien 

olosuhteet Suomessa ennen toista maailmansotaa olivat hankalat. Vasta itsenäistyneessä 

Suomessa vallassa olevien tulkinnat laista ja maanpetoksesta johtivat useiden keskeisten 

toimijoiden vangitsemisiin sekä lehtien että vaalijärjestöjen lakkauttamisiin.15 SDP:n 

vasemmalla puolella toimivia vaaleihin osallistuvia puolueita tai järjestöjä olivat vuosina 

1920–22 Suomen Sosialistinen Työväenpuolue (SSTP) ja Sosialistinen työväen ja 

pienviljelijöiden vaalijärjestö vuosina 1924–30.16 

Toinen maailmansota merkitsi suurta murrosta suomalaisen vasemmiston poliittisessa 

elämässä johtuen puhtaasti maanalaisen kauden päättymisestä. SKP sai laillisen 

toimintavapauden, ja kaikki vankilassa istuneet kommunistit vapautettiin. Lisäksi perustettiin 

vaaliorganisaatioksi Vasemmistoliiton edeltäjä Suomen Kansan Demokraattinen Liitto 

(SKDL). SKDL:n tarkoitus oli koota kaikki demokraattiset voimat kommunistijohtoisen 

etujoukon taakse, mikä tarkoitti etupäässä SKP:hen kuulumattomia sosialisteja. 

                                                 
13 Viitala 1988, 17. 
14 Saarela 2008, 13–14. 
15 Saarela 2008, 401–410. 
16 Viitala 1988, 41, 45. 



Ensimmäiseksi puheenjohtajaksikin valittiin SDP:n niin sanottuihin ”Kuutosiin”17 kuulunut 

Karl Harald (K.H) Wiik. SKDL:ssä oltiin jäsenenä myös lukuisten jäsenjärjestöjen kautta, 

joihin kuului myös perustajajäsenenä Helsingin yliopiston Akateeminen Sosialistiseura 

(ASS).18 Jo vuonna 1925 perustettu ASS oli pitkään työväenliikkeen ainoa pieni akateeminen 

fraktio.19 

SKDL nousikin kerta heitolla suurimpien puolueiden joukkoon keräten heti ensimmäisissä 

sodanjälkeisissä eduskuntavaaleissa peräti 49 paikkaa 200:sta. Eduskuntapaikkoja SKDL 

keräsi vähintään 35 aina vuoden 1979 vaaleihin asti, ja se oli hallituksessa 1944–1948, 1966–

1971, 1975–1976 sekä 1977–1983.20 

SKP:n organisaatio oli varsin pieni heti sodan jälkeen, ja sen johto koostui lähes kokonaan 

1930-luvulla Neuvostoliitossa koulutuksen saaneista niin sanotuista punaorpojen 

sukupolvesta. Sama joukko istui sodan ajan vankilassa. Organisaation kapeuden takia SKP 

ei ehtinyt kunnolla hyötyä SKDL:n saamasta vaalivoitosta ja hallitusvastuusta sodan jälkeisinä 

vuosina.21 1960-luvulle mennessä puoluekoneisto oli kuitenkin ehtinyt kasvaa Suomen 

mittakaavassa massiiviseksi. Vuonna 1965 jäseniä oli lähes 50 000 ja palkattuja työntekijöitä 

144. Tämä oli hyvin pitkälti mahdollista Neuvostoliiton kommunistisen puolueen (NKP) 

rahallisen tuen turvin.22 

Vasemmistoliikkeiden voimakas tarve määritellä omaa oppiaan on aina niiden kasvaessa 

luonut ympäristön voimakkaille sisäisille oppiriidoille. Täydellistä stabiiliutta ei ole ollut 

missään vaiheessa. Kasvanut jäsenmäärä takasi myös suurempaa valtaa, mikä loi olosuhteet 

suurelle taistelulle työläisten sieluista. Päärintamat ovat luonnollisesti olleet SKP:n ja SDP:n 

välillä, mutta myös molempien puolueiden sisällä on koettu sodan jälkeen suuret sisäiset 

välien selvittelyt.23 

Josef  Stalinin kuolema vuonna 1953 ja NKP:n pääsihteeri Nikita Hruštšovin kuuluisa puhe 

NKP:n 20. edustajakokouksessa vuonna 1956 aloittivat voimakkaan desstalisoinnin myös 

suomalaisessa kommunismissa. 1960-luvun vallanvaihdos jäi lopulta vaillinaiseksi, mikä 

                                                 
17 Kuutoset olivat SDP:stä erottunut ryhmä, jotka suljettiin turvasäilöön sodan ajaksi sodanvastaisten 
mielipiteidensä takia ja heidän kansanedustajatoimensa katsottiin päättyneeksi sisäministeriön päätöksellä. 
Wiikin lisäksi heihin kuului Cay Sundström, Mikko Ampuja, Väinö Meltin, Kaisu-Mirjami Rydberg ja Yrjö 
Räisänen. Uola 2013, 53. 
18 Viitala 1988, 67, 71–73; Rentola 2003, 97 
19 Viitala 1988, 50. 
20 Jussila & Hentilä & Nevakivi 1996, 327–328. 
21 Rentola 1994, 465–466. 
22 Viialainen 2005, 15–16. 
23 Ks. SKP:n sisäinen hajaannus Leppänen 1999; Ks. SDP:n hajaannus esim. Martin 1982. 



mahdollisti ennen näkemättömän pitkän ja riitaisan ajanjakson kommunistisessa puolueessa 

ja sitä kautta koko kansandemokraattisessa liikkeessä.24 Tämä vaihe kesti 1960-luvun 

puolestavälistä aina 1980-luvulle asti, ja se oli olennainen tekijä myös koko 

ylioppilassosialismin nousun ja laskun taustalla. 

 

Tutkimustilanne 

Ylioppilassosialismista 1960- ja 70-luvuilla on kirjoitettu varsin paljon, mutta tutkittu erittäin 

vähän. Kirjoitukset ovat lähinnä lehtikirjoittelua, ja ne koskevat lähes poikkeuksetta 

pelkästään taistolaisuutta, tehden tuosta SKP:n vähemmistösuuntausta kuvaavasta termistä 

erittäin tunnetun. Akateemista tutkimusta ovat tehneet vain muutamat henkilöt, joista moni 

osallistui toimintaan myös omana opiskelija-aikanaan. Varsinaisesta ylioppilassosialismista, 

jossa olisi mukana SKP:n molemmat suuntaukset, en ole löytänyt yhtään tutkimusta. Sitä on 

aina vain sivuttu yliopistomaailman tutkimuksissa. 

TAPANI SUOMINEN on tehnyt väitöskirjansa Ehkä teloitamme jonkun vuonna 1997 

vertailemalla Suomen, Norjan ja Länsi-Saksan lehdistökirjoittelua. Suominen painottaa 

varsinaista radikalismia, mutta käy läpi myös 1970-luvun vasemmistolaisuutta. 

Lehdistötutkimuksessa hän keskittyy täysin lehdistön sanomisiin, ja jättää varsinaisen 

ideologisen analyysin lähes kokonaan väliin. 

MATTI HYVÄRINEN on tutkinut haastattelemalla viittä entistä taistolaista kirjassaan 

Viimeiset taistot, joka on julkaistu 1994. Ansiokkaassa julkaisussa analysoidaan 

henkilökohtaisen elämänkerran teoriaa ja haastateltavien sanomisia näiden kautta. Viimeiset 

taistot pureutuu vähemmistökommunismiin kohtalaisesti, mutta kovin kattava analyysi jää 

siinäkin tekemättä. 

KIMMO RENTOLA on tutkinut suomalaista kommunismia erittäin paljon. Hänen 

tutkimuksiinsa lukeutuu kommunismi sodan aikana ja SKP:n hajaannus ja ulkopuoliset 

suhteet 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla. Näissä tutkimuksissa sivutaan myös 

nuorisokommunismia jonkin verran. Nuorisoradikalismista Rentola on kirjoittanut 

muutamia artikkeleita. 

                                                 
24 Viialainen 2005, 233–241. 



LAURA KOLBE käy kirjassaan Eliitti, traditio ja murros vuodelta 1996 läpi Helsingin 

yliopiston aatemaailmaa vuosina 1960–1990. Ylioppilaskuntanäkökulmaan mahtuu tietenkin 

nuorison radikalisoituminen ja vasemmistohegemonia, vaikka se ei hänen tutkimuksen 

pääkohde olekaan. Teos on kuitenkin varsin kattava ja toimii hyvänä taustainformaation 

antajana omalle tutkimukselleni, vaikka Kolben tutkimus kohdistuukin Helsingin yliopiston 

ylioppilaskuntaan. MARKO LAMBERG on tutkinut Kolben tavoin yliopistomaailmaa 

Jyväskylän ylioppilaskunnan näkökulmasta teoksessaan Nuoruus ja toivo: Jyväskylän 

ylioppilaskunnan historia 1934–2003. Teos kattaa hyvin laajasti yliopiston ympärillä tapahtuneet 

ilmiöt ja antaa vertailupohjaa Helsingin ja Oulun ulkopuolisesta elämästä. Lisäksi nämä 

molemmat tutkimukset toimivat hyvin yliopistohallinnon muutoksen kuvaajina. 

 

Käsitteet 

Tutkimuksessani avainkäsitteitä ovat termit liike, järjestö ja puolue. Liikkeellä käsitän 

samansuuntaisesti ajattelevien toimijoiden joukkoa. Suomessa järjestön hyvin toimiva 

määritelmä on rekisteröinti. Liikkeen mukaisesti järjestö voi itse määritellä kuinka 

homogeeninen joukko se on. Yleisesti järjestöjen organisaatio luo enemmän 

samankaltaisuutta tekijöiden välille, johtuen siitä että he ovat tekemisissä paljon enemmän 

keskenään. Puolueen ja aatteellisen järjestön erona pidän vaaleihin osallistumista. Siinä 

vaiheessa, kun järjestö osallistuu vaaleihin tavoitteenaan jonkin yhteisön maksimaalinen 

kannatus, se muuttuu myös puolueeksi. Tässä tutkimuksessa ylioppilaskuntavaalit ovat se 

tapahtuma mihin itse tutkittavat järjestöt osallistuvat, vaikka he käsittävätkin itsensä 

enemmän yleispoliittisiksi toimijoiksi. 

Sosialismilla tarkoitetaan yhteiskuntajärjestystä, joka tähtää tuotantovälineiden 

yhteisomistukseen yleensä välineenään valtio. Kommunismi taas on Marxin mukaan 

yhteiskunnan ylin muoto, johon siirrytään sosialismin jälkeen. Virallisesti kommunismi - 

sanan omivat juuri kommunistiset puolueet, mutta heidän määritelmänsä itse 

kommunistisesta yhteiskunnasta jäivät vähälle. Henkilönä sosialistin ja kommunistin ero on 

yksinkertaisesti kommunistiseen puolueeseen kuuluminen. Toisin sanoen kaikki 

kommunistit ovat sosialisteja, mutta kaikki sosialistit eivät ole kommunisteja. 

Kansandemokratia on termi, jota käytettiin etenkin Itä-Euroopan sosialistisista maista ja 

SKDL:n kuuluneista järjestöistä. Määritelmä perustuu sosialismin mukaisesti 

tuotantovälineiden yhteisomistukseen, joka takaa heidän mukaansa poliittisen vallan lisäksi 



myös taloudellisen päätäntävallan. Kansandemokraatilla viitataan nimenomaan näissä 

järjestöissä toimineisiin ihmisiin. Sosialismi on taas enemmän yleisesti katsomusta kuvaava 

termi. 

 

Lähdemateriaali ja lähdekriittiset ongelmat 

Primaarilähteeni ovat Kansan Arkistossa säilytettävät OSO:n ja OuMO:n kansiot. Lisäksi 

olen saanut järjestelemätöntä materiaalia nykyiseltä SKP:ltä, johon kuuluu valtaosin 

OuMO:on liittyviä lähteitä. Lisäksi Kansan Arkistosta löytyy keskusliittojen SOL:n ja KOJ:n 

materiaalia, joita olen käyttänyt tarpeen mukaan. Arkistomateriaalien lisäksi käytän 

haastatteluja, mutta vain tukemaan kirjoitettuja lähteitä. 

Järjestelemättömän ja arkistosta löytyvän sisällön suurin ongelma on sen hajanaisuus. 

Mukana on kaikki mahdollinen, mitä on jostakin syystä säilynyt aina vaalimonisteista ja 

erilaisista julkaisuista jäsenkirjeisiin ja kokouspöytäkirjoihin. Materiaali on hyvin hajanaista, 

mikä selkeästi johtuu useiden muuttojen jälkeen kootusta materiaalista. 

Lähdemateriaali määrittelee luonnollisesti kysymyksen asettelua. Pelkkä aukoton 

tapahtumahistoria vaatisi puuttuvien tietojen kaivamista muista lähteistä. Näitä olisivat 

muiden järjestöjen arkistot kuten Oulun ylioppilaskunta tai SKDL:n Oulun piiri. Rajaan 

tämän ulos tutkimuksesta ihan puhtaasti tutkimuksen kokoon vedoten. Omiin 

tutkimuskysymyksiini käytettävissä oleva materiaali riittää hyvin. 

OSO:n arkistomateriaalista puuttuvat vuodet 1964–1969, mutta näihin viitataan paljon 

kymmenvuotisen taipaleen täytyttyä 1974. Tämä kertoo paljon toiminnan aktiivisuudesta 

alkuvuosina. Tätä aukkoa olen täyttänyt haastatteluilla ja keskusliitto SOL:n materiaalilla. 

 

 

 

 

 

 



1. RADIKALISMISTA KOMMUNISTISEEN KEHITYKSEEN 1964–73 

Radikalismi on terminä helppo selittää, mutta ilmiönä jo huomattavasti vaikeampi. 

Yksittäinen tempaus voi olla helposti radikaali, mutta sen laajentuessa liikkeeksi ja lopulta 

muutokseksi, radikaaliuden ja muutoksen raja hämärtyy. Mielenosoitusten tarkoitus on usein 

avoimen provokatiivinen, mutta jonkin julkaisun huomiota herättävä kohta voi olla tahaton. 

Loistavana esimerkkinä tästä käy Hannu Salaman Juhannustanssit vuodelta 1964, josta itse 

kirjailija sai lopulta tuomion Jumalan pilkasta.25 Tutkimuksellisesti radikalismista vaikean 

tekee kunnollisten lähteiden puute. Nuorisojoukon mielenosoituksissa ei aina välttämättä 

ollut tiedotusvälineitä paikalla, ja niistä ei ole tehty mitään pöytäkirjoja. Ja jos olikin, niin 

uutiskynnyksen ylitti usein vain lennelleet kivet tai käsikähmät poliisien kanssa. Ilmiönä 

radikalismi voidaan kuitenkin tunnistaa, ja jonkinlainen johtoajatus sille on halu muuttaa 

ympäröivää maailmaa. Tässä argumentissa radikalismi yleensä jo leimataan 

yleisvasemmistolaiseksi liikkeeksi, vaikkei sillä varsinaisesti mitään ohjelmaa olisikaan. Se on 

kuitenkin 1960-luvulle leimaa-antava ilmiö aikuistuvien suurten ikäluokkien keskuudessa. 

Tämä koski saman lailla SKDL:n nuorisojärjestöä Suomen Demokraattista Nuorisoliittoa 

(SDNL), kuin yliopisto-opiskelijoitakin. OSO:n alkuaikojen aktiivi Seppo Moilanen totesi 

paljon puhuvasti, että pelkästään kommunistiseen liikkeeseen kuulumisella sai sinä aikana 

radikaalin maineen kansandemokraattisten (kd) piirien ulkopuolella.26 Samalla kommentti 

kuvaa radikalismin olevan aina näkökulmakysymys. 

SDNL:ssä pidettiin jo marraskuussa 1964 laajennettu liittotoimikunnan kokous. Siinä 

vaadittiin uusia toimintatapoja, railakkaampaa otetta ajankohtaisiin kysymyksiin ja 

avoimempaa keskustelua.27 Kritiikki suunnattiin kaikkea kohtaan, ja edes oma liike ei 

säästynyt siltä. Oli tarve ”vetää Jeesusta ja Marxia parrasta yhtä aikaa”, kuten SDNL:n Terä 

-lehti kirjoitti marraskuussa 1964.28 Saman lehden uutisen mukaan ”DDR:n 

puoluepäämajaan oli murtauduttu alkuvuonna 1966. Vorot eivät saaneet käsiinsä rahaa tai 

muuta arvo-omaisuutta, vaan paljon pahempaa. He veivät seuraavan vuoden vaalitulokset.”29 

Tämä niin sanottu uutinen on tietenkin pilke silmäkulmassa kirjoitettu, mutta se kuvaa hyvin 

radikalismin henkeä, jossa kritisoitiin kaikkea aikaisempaa tekemistä mukaan lukien oma liike. 

                                                 
25 Suominen 1997, 160–161. 
26 Seppo Moilasen haastattelu. Oulu 12.9.2009. 
27 Viitanen 1994, 425–426. 
28 Viitanen 1994, 436. 
29 Viitanen 1994, 442. 



1.1 Oululainen ylioppilassosialismi järjestäytyy 

Akateemisen sosialistiseuran on oltava railakas, uupumaton työssään politiikan ja kulttuurin parissa, sen 

on ennakkoluulottomuudellaan herätettävä pahennusta ja pelkoa oikealla, vasemmallakin30 

Oulun Akateemisen Sosialistiseuran (OASS) perustava kokous pidettiin 29.4 1964. Seuran 

perustamista oli pitkin talvea valmistellut Kulttuurisosialistit -niminen järjestö, jossa oli ollut 

mukana opiskelevia ja valmistuneita nuoria kansandemokraatteja. Sen toiminta oli alussa 

varsin pienimuotoista, ja se toimi enemmän pienen piirin keskustelukerhona kuin suurena 

ylioppilaspoliittisena joukkovoimana.31 OASS:n virallinen jäsenmäärä oli 21, joista aktiivisia 

oli noin 10 henkilöä.32 Keskusteluihin oli osallistunut varsin monenlaista ajan radikaalia 

suuntausta aina anarkisteista maolaisiin. Alkuaikojen tilaisuuteen oli kerran osallistunut myös 

kirjailija Pentti Saarikoski. OSO:n, jollaiseksi nimi muutettiin vuonna 1969, omassa 

julkaisussa 10 vuotta myöhemmin muisteltiin perustavaan kokoukseen tunkeutuneen myös 

joukko vihaisia ”oikeistovoimia” estämään OASS:n perustamisen. Näitä olivat olleet 

kymmenkunta yliopiston reservinupseeria.33 Toiminnan kuvaaminen keskustelukerhona 

kuvaa hyvin 1960-luvun puolenvälin jälkeistä henkeä. Yhteiskunnallisten ja globaalien 

asioiden kiinnostus riitti saman pöydän ääreen kokoontumiseen. Tiukkaa yhtenäistä oppia ei 

vaadittu, kunhan oli ”sosialistisesti” suuntautunut. Lukemistoon saattoi kuulua Maon tai 

Leninin teokset rinta rinnan.34 

Järjestön omissa arkistomateriaaleissa ei ole säilynyt alkuvuosilta 1964–69 yhtään 

dokumenttia, mutta Oulun tilanteeseen viitataan usein keskusjärjestö Sosialistisen 

Opiskelijaliiton (SOL) dokumenteissa. OASS:n täyttäessä pyöreät kymmenen vuotta 

alkuvuosia muisteltiin monin tavoin, ja tapahtumakuvaus on täytynyt tehdä niiden tietojen 

perusteella, täydentäen haastatteluilla ja SOL:n materiaaleilla. OSO:n 10-vuotisjuhlavuonna 

omalla järjestöhistorialla ylpeillään kovasti, mutta alkuvuosia 1964–1969 kuvaillaan kuitenkin 

hieman vähätellen, johtuen järjestön ideologisesta hajanaisuudesta tai paremminkin 

muutamien mukana olleiden henkilöiden kirjavista ajatusmaailmoista verrattuna 

myöhempään aikaan. Tärkein asia oli kuitenkin aloitettu, eli järjestäytynyt sosialistinen 

                                                 
30 ”Vuosikymmen OSOA” pk. OSO-info Huhtikuu 1/74. Lainaus OASS:n perustavasta kokouksesta. Oulun 
Sosialistiset Opiskelijat (OSO). DD Lehdet. Kansan Arkisto (KansA). 
31 Ritanen, ”SKDL 30 vuotta – OSO 10 vuotta” (art.). Kansan Tahto (KT) 20.4 1974. OSO. 
HC Leikkeet. KansA; Markku Karppisen haastattelu. Haukipudas 24.7.2009; Seppo 
Moilasen haastattelu. Oulu 12.5.2009. 
32 SOL:n järjestökysely Oulun tilanteesta 22.6.1964. 1 D SOL Ca-Cb. KansaA. 
33 ”10 vuotta kansandemokraattista opiskelijaliikettä Oulussa” art. OSO-info Huhtikuu 1/74. 
OSO. DD Lehdet. KansA. 
34 Markku Karppisen haastattelu. Haukipudas 24.7.2009. 



opiskelijatoiminta. OASS:n perustamisasiakirjan sääntöihin kirjattiin seuran tarkoitukseksi 

lähentää sivistyneistöä työväenliikkeeseen.35 Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oululaisella 

työväenliikkeellä oli toimintaa sivistyneistön parissa. Samalla terminologiasta käy ilmi, että 

pelkästä radikaalista ja vallankumouksellisesta opiskelijatoiminnasta ei ollut kyse, vaan 

tarkoitus oli olla osana järjestäytynyttä työväenliikettä. Tuo järjestäytyminen tehtiin vain 

hyvin yleisvasemmistolaisesti, jossa jokainen sai periaatteessa säilyttää oman kantansa 

yksityiskohtaisemmissa asioissa. Tämä mukaili vahvasti SKDL:n ideaa demokraattisten 

voimien kokoajana samojen tunnusten taakse. Tuloksena oli varsin kirjava joukko nuoria, 

joita voi kuvailla 1960-lukulaisittain termillä uusvasemmisto, vaikka siinä ei periaatteessa ole 

muuta uutta, kuin uusi tiedonjanoinen sukupolvi, joka opiskeli yliopistossa. 

Seuraavana vuonna 1965 perustettiin valtakunnallinen Sosialistinen Opiskelijaliitto (SOL) 

toimimaan yhdyssiteenä eri yliopistokaupunkien sosialistiopiskelijoiden välillä. OASS:n 

lisäksi perustajajäseninä olivat helsinkiläinen jo vuonna 1925 perustettu Akateeminen 

Sosialistiseura (ASS), Tampereen Opiskelevat Sosialistit (TOS) ja Turun Akateeminen 

Sosialistiseura (TuASS). Näistä ASS oli jäsenmäärältään ylivoimaisesti suurin, mutta silti 

edelleen pieni tekijä Helsingin ylioppilasmaailmassa. Kokonaisuudessaan SOL oli 1960-

luvulla vielä erittäin pieni järjestö.36 

Tarve valtakunnalliselle liitolle oli kuitenkin ilmeinen. Tätä roolia oli jollakin tavalla täyttänyt 

Helsingin ASS.37 SOL:n alkuvuodet olivat hyvin SKDL-vetoisia. Ensimmäiseksi 

puheenjohtajaksi perustavassa kokouksessa 23.1 1965 valittiin myöhemmin ministerinä, 

kansanedustajana ja SKDL:n puheenjohtajana tunnetuksi tullut Ele Alenius.38 Alkuvuosien 

pöytäkirjat eivät puutu millään tavalla SKP:n asioihin, mutta SKDL:n ja SKP:n 

järjestöksellisistä päällekkäisyyksistä huomautetaan. Lisäksi mainitaan SKDL:n 

johtopaikkojen olevan lähes yksinomaan kommunistien käsissä. Tämä huomautus kuvaa 

hyvin SOL:n asemaa yleissosialistisena järjestönä, joka halusi SKDL:lle itsenäisempää 

liikkumavaraa, kuin olla pelkästään SKP:n vaaliorganisaationa.39 

SOL:n asema SKDL-vetoisena kattojärjestönä ei muuttunut koko 1960-luvulla millään 

tavalla. Kasvua toki tapahtui, mutta ei kovin merkittävästi, kuten liittokokouspöytäkirja vielä 

                                                 
35 Oulun Akateeminen Sosialistiseura. Kaavake aatteellisen yhdistyksen yhdistysrekisteriin ilmoittamista 
varten. 2.6.1964. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH). 
36 Rentola 2005, 142–143. Suominen 1997, 224–225. 
37 SOL:n perustavan kokouksen pöytäkirjat 23.1.1965. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
38 http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=910007&{kieli}=su&{haku}=kaikki 
39 SOL:n liittokokouspöytäkirja 1967. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 



vuodelta 1970 asian muotoilee. Samalla todetaan SOL:n onnistuneesti estäneen liikkeen 

lahkoutumista, mutta kehuskellaan SOL:n antaneen foorumia myös erilaisille ajatuksille 

kansandemokraattisessa liikkeessä.40 Tällä tarkoitetaan SKP:n ja SKDL:n sisällä muhineita 

riitoja, sekä ennen kaikkea maolaisuutta, joka nousi suosituksi opiksi radikaalinuorten 

keskuudessa etenkin Norjassa.41 Tästä sovittelijan roolista oltiin selvästi iloissaan. Tämä 

kuvaa hyvin yliopistoväen yleisvasemmistolaista ajatusmaailmaa liittotasolla vielä tässä 

vaiheessa. 

Ouluun perustettiin ylioppilaskunta heti ensimmäisenä lukuvuotena lokakuussa 1959. 

Tilaisuudessa oli puolet samana syksynä toimintansa aloittaneen uuden yliopiston 410 

opiskelijasta. Opiskelijamäärät nousivat alkuaikoina prosentuaalisesti kovaa vauhtia. Vuoteen 

1963 mennessä määrä oli jo kolminkertaistunut. Ylioppilaskunnan hallintotavasta ja 

säännöistä väännettiin pitkään kättä alkuvuosina. Lopulta päädyttiin vaaleilla valittuun 36 

hengen edustajistoon, jonka joukosta se valitsee hallituksen. Tämä parlamentaarinen 

systeemi on vieläkin käytössä. Ensimmäiset vaalit pidettiin keväällä 1965 ja toiset vielä 

samana syksynä. Tästä eteenpäin vaalit pidettiin joka syksy aina vuoteen 1981 asti, jolloin 

siirryttiin nykyiseen joka toinen vuosi -käytäntöön.42 

OASS sai ensimmäisen edustajansa ylioppilaskuntaan vuoden 1968 vaaleissa, kun Markku 

Karppinen meni läpi 51 äänellä. Poliittisista opiskelijajärjestöistä Oulun Keskustaopiskelijat 

(OKO) sai 5 paikkaa ja kokoomuslainen Oulun porvariopiskelijat (OPO) 4 paikkaa. Näin 

Karppinen edusti yksin vasemmistopuolueita, kun SDP:n opiskelijat eivät vielä osallistuneet 

noihin vaaleihin. Vallankumouksellisen puolueen ainoan edustajan toimivalta oli rajallista, 

jota kuvastaa hyvin Karppisen kommentti OYY:n hallituksesta. Karppisen 

mukaan ”taantumus oli ottanut siitä vahvan otteen, ja sen tehtävänä oli pääasiallisesti 

porvarillisen hegemonian jatkaminen.” Turhautumista vaikuttamisen vähyyteen osoitti myös 

OASS:n päätös boikotoida seuraavan vuoden vaaleja.43 

Vuotta 1968 kuvataan usein opiskelijaradikalismin huippuvuotena maailmalla. Ranskassa 

Pariisin toukokuuna tunnettuna jaksona opiskelijat osoittivat mieltään suurin joukoin vaatien 

jopa presidentti De Gaullen eroa.44 Länsi-Saksassa opiskelijaliikkeen epäviralliseksi johtajaksi 

                                                 
40 SOL:n liittokokouspöytäkirja 1970. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
41 Suominen 1997, 24; SOL:n toimintakertomus 1971. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
42 Pitkänen 1984, 11–12. 
43 Markku Karppisen haastattelu. Haukipudas 24.7.2009. Pitkänen 1984, 36–37. 
44 Suominen 1997, 176–178. 



kohonnutta Rudi Dutschkea kohtaan suoritettiin attentaatti, josta hän kuitenkin selvisi.45 

Elokuussa Varsovan liiton joukot Neuvostoliiton johdolla miehittivät Prahaa vastaiskuna 

Tšekkoslovakian kommunistipuolueen revisionistiselle politiikalle, mikä aiheutti 

opiskelijapiireissä neuvostovastaisia mielenosoituksia ympäri Suomea Oulu mukaan lukien.46 

Helsingissä opiskelijat valtasivat oman ylioppilastalonsa. Nämä kaikki tapahtumat puhuttivat 

paljon opiskelevaa nuorisoa myös Suomessa Oulua myöten.  Mielenilmauksia ja suoraa 

toimintaa Fidel Castron ja Ernesto ”Che” Guevaran tapaan ihailtiin. Oulun ylioppilaskunnan 

omistuksessa vuodet 1962–1973 ollut Rauhala vallattiin Helsingin mallin mukaisesti.47 OASS 

ei järjestönä vastannut yksin näistä tempauksista, mutta sen jäsenet olivat aktiivisesti mukana 

tapahtumissa.48 

Vasemmistolaisuuden ja opiskelijaliikehdinnän yhteen liittäminen on hieman ongelmallista. 

Opiskelijaliikehdintä oli kaikissa maissa hyvin provokatiivista ja auktoriteettivastaista. Tähän 

tunnelmaan punaiset sloganit ja liput sopivat hyvin, vasemmistolaisuus kun tarjosi 

porvarivastaisen ajatusmaailman ja teorian. Sodan ja köyhyyden vastaiset teemat ovat 

kuitenkin kuuluneet työväenliikkeen asialistaan sen alusta asti, joten sisällöllisesti tässä ei ollut 

mitään uutta.49 Eurooppalaisessa radikalismissa jonkinlaiseksi teoreettisiksi auktoriteeteiksi 

kohosivat Frankfurtin koulun ajattelijat Theodor Adorno, Max Horkheimer ja Herbert 

Marcuse. Heidän kriittinen tapansa katsoa maailmaa, ja kirjoitustensa marxilainen 

poliittisideologinen viitekehys vetosivat nuorisoon. Silti he välttivät tietoisesti kirjoittamasta 

varsinaista poliittista ohjelmaa, mitä osa nuorisoa piti vastuun pakoiluna.50 Frankfurtin 

koulun ajatukset Saksassa siirtyivät nuorisolle ennen kaikkea karismaattisen Rudi Duschken 

puheiden ja kirjoitusten välityksellä. Suomessa vastaavanlaista opiskelijajohtajaa ei ollut. 

Kaiken kaikkiaan opiskelijaliikehdintä maailmalla oli vasemmistosävytteistä, mutta ei koskaan 

varsinaista vasemmistotoimintaa. 

60-lukulainen nuorisoliike piti sisällään myös monenlaisia uusvasemmistolaisia liikkeitä, joilla 

oli yritystä yhdistää muuten hyvin hajanainen liike. Suomeenkin perustettiin uusvasemmiston 

yhteinen lehti Marxilainen Aikakauskirja, esikuvanaan New Left Review ja ruotsalainen 

Zenit. Tämän kolmannen maailman yhdistyksen Tricontin piiristä lähteneen idean 

                                                 
45 Suominen 1997, 115. 
46 Leppänen 1998, 346; Rentola 2005, 25. 
47 Lapinlampi 1999, 51. 
48 Markku Karppisen haastattelu. Haukipudas 24.7.2009; Seppo Moilasen haastattelu. Oulu 
12.5.2009. 
49 Sota sotaa vastaan 1973, passim. 
50 Suominen 1997, 92. 



tarkoituksena oli luoda keskustelua koko hajanaisen uusvasemmiston kesken. Ensimmäinen 

numero ilmestyi alkuvuodesta 1970, ja siitä löytyivät trotskilaisen Ernst Mendellin sekä 

SKP:n vähemmistöläisen tutkija Kaiku Vuoren artikkelit. Tässä vaiheessa vielä toisilleen 

vihamieliset suuntaukset mahtuivat samaan julkaisuun. Tämä kuvasi hyvin 

uusvasemmistolaista ajattelutapaa. Se ei ollut liian dogmaattista, ja monille eri 

vasemmistolaisille suuntauksille annettiin tilaa. Lisäksi vasemmistolaisia puolueita kohtaan 

tunnettiin sympatiaa, mutta niihin ei haluttu samaistua liikaa.51 

Laura Kolben mukaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnassa tapahtui murros 1960-lulla, 

mutta nimenomainen vuosi 1968 ei saa mitään erityismainintaa. Vuosikymmenen 

murrokseen nousi uusina teemoina rauhankysymys, isänmaankuvan ja 

maanpuolustushengen monipuolistuminen, ulkopolitiikan puolueettomuuslinja, 

kansainvälistyminen ja keskustelu sukupuolirooleista. Nämä teemat puhuttivat kuitenkin 

kaikkia puoluekantaa katsomatta.52 Kaiken kaikkiaan OASS oli alkuvuosina 1964–1969 

SKDL:n yliopiston nuorisojärjestö, jossa vaikuttivat pieni ryhmä ajan hengen mukaisista 

asioista kiinnostuneet vasta perustetussa yliopistossa opiskelevat nuoret. 

 

1.2 Valtiollinen käänne ylioppilaskunnissa, ylioppilassosialismissa kommunistinen 

käänne 1969–71 

Suomalaissa yliopistoissa syksyn 1969 ylioppilaskuntavaalit olivat ensimmäistä kertaa 

valtaosin puoluepoliittiset. Aikaisemmin ylioppilaskuntia hallitsivat kilta- ja 

ainejärjestöpohjalta toimineet organisaatiot, mutta nyt valtakunnallisten puolueiden 

opiskelijajärjestöt tulivat ryminällä opiskelijapolitiikkaan. Oulussa poliittiset puolueet saivat 

27 paikkaa 36:sta ja seuraavana vuonna jo kaikki paikat. Näin jatkui yhtäjaksoisesti aina 

vuoteen 1979 asti.53 Tätä politisoitumista Kimmo Rentola kutsuu valtiolliseksi käänteeksi.54 

Tämä tarkoittaa ylioppilaspolitiikan ja koko 60-lukulaisen nuorisoliikkeen siirtymistä 

puoluetunnusten alle. Yliopistopolitiikassa tuo muutos piti sisällään kaikki puolueet. Oulun 

yliopistossakin kokoomuslainen Oulun Opiskelevat Oikeistonuoret (OOON) keräsi 

suurimman paikkaluvun läpi 70-luvun. Samalla Oulun yliopisto oli kasvanut Suomen 

mittapuulla jo isoksi yliopistoksi. Vuoden 1965 1 900 opiskelijasta määrä kasvoi vuoteen 

                                                 
51 Rentola 2005, 151–152. 
52 Kolbe 1996, 497. 
53 Ks. liite 3. 
54 Rentola 2005, 146. 



1975 mennessä jo lähes 6 500:n opiskelijaan.55 Yliopistot eivät siis olleet enää pienen rajatun 

eliitin paikka, vaan sinne saapui nuoria kaikista yhteiskunnallisista taustoista, mikä mahdollisti 

omalta osaltaan oululaisen ylioppilassosialismin synnyn suurempana ilmiönä.56 

Vuosikymmenen vaihdetta voidaan pitää jonkinlaisena vedenjakajana myös oululaisessa 

ylioppilassosialismissa. OASS seurasi syksyn 1969 vaaleja sivusta, kun Oulun Opiskelijoiden 

Sosialidemokraattinen Yhdistys (OOSY), Oulun Keskustaopiskelijat (OKO) ja 

kokoomuslainen OOON suoriutuivat vaaleista voittajina. Tämän jälkeen se yksinkertaisti 

nimensä Oulun Sosialistisiksi Opiskelijoiksi (OSO) ja uudisti sääntöjään. Muutoksen myötä 

jäseniksi hyväksyttiin myös opistoissa ja lukioissa opiskelevia. Niiden määrä ei koskaan 

noussut kovin suureksi, mutta jälkeenpäin arvioituna OASS:n muuttuminen OSO:ksi 

tarkoitti myös järjestön sisäistä valtiollista käännettä. Ylioppilassosialismin tapauksessa 

kuvaavampi termi on kommunistinen käänne. Aikaisemmin OASS:n jäseninä saattoi olla 

SKP:n jäseniä, ja myöhemminkään tuota puoluekirjaa ei vaadittu, mutta järjestönä OSO liitti 

itsensä selkeästi osaksi kommunistijohtoista kansandemokraattista työväenliikettä solmien 

viralliset suhteet SKP:n ja SKDL:n Oulun piiritoimistoihin.57 Toiminnan hyveiksi muuttuivat 

mahdollisimman laajalle levittäytyvä yhtenäinen järjestötyö verrattuna 1960-luvun alussa 

mainittuun OASS:n perustamisillasta poimittuun lainaukseen, jossa oli vielä tarkoituksena 

herättää ”pahennusta ja pelkoa oikealla, vasemmallakin”. Samalla tietoisesti otettiin eroa 

1960-luvun provokatiiviseen uusvasemmistolaiseen retoriikkaan. Itse uusvasemmistolaisuus 

terminäkin rinnastettiin synneistä pahimpaan eli revisionismiin.58 Noita vuosia kuvailtiin 

kymmenvuotisjuhlallisuuksien yhteydessä vuonna 1974 hyvin 

negatiivissävytteisesti ”anarkistisiksi tai ideologisen hapuilun” ajaksi. Samoissa kirjoituksissa 

jätettiin kaikki mielenosoitukset ja muut aktiviteetit kuvaamatta, ja toimintaa vähäteltiin 

päämäärättömäksi.59 Tämä muutos tapahtui hyvin lyhyessä ajassa, ja OSO kasvoi usean sadan 

henkilön järjestöksi, jolla oli oma toimisto Oulun kansandemokratian sydämessä eli 

järjestötalolla.60 

                                                 
55 Ks. liitteet 2 ja 3. 
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Lehdet. KansA. 
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Kansandemokraattisen perinteeseen on aina kuulunut voimakas ideologinen kamppailu 

myös oman liikkeen sisällä. Opin puhtaus tai oikeellisuus on aina vaatinut huomiota. Eri 

mieltä olevat ovat kansandemokraattisessa retoriikassa usein leimattu revisionisteiksi, mikä 

tarkoittaa muuntelijaa tai vääristelijää. Itse Leninin teoksistakin valtaosa on suunnattu jollekin 

aatteen tai sosialistisen politiikan edustajaa vastaan. Tätä taustaa vasten ei ole mitenkään 

erityistä, että myös SKP:ssä oli eri suuntausten edustajia, jotka kärjistyivät selkeiksi 

osapuoliksi viimeistään syksyllä 1968. Tuolloin puoluejohtoa vastaan oleva ryhmittymä oli jo 

tarkoin rajattu, johdettu ja erottuva.61 Välien selvittely kärjistyi SKP:n 15:ssa 

edustajakokouksessa62 vähemmistön ulosmarssiin huhtikuussa 1969. Kokous saatiin vietyä 

muodollisesti loppuun, mutta edessä olivat tuskalliset osapuolineuvottelut, jotka sementoitiin 

virallisesti ylimääräisessä puoluekokouksessa helmikuussa 1970. Saman lipun alle osapuolia 

ajoivat maaliskuun tulevat eduskuntavaalit sekä NKP:n selkeä kanta vain yhdestä 

kommunistisesta puolueesta Suomessa.63 

SKP:n hallinnan kannalta tärkeä tapahtuma oli puoluekokousvaalit ennen 15:sta 

edustajakokousta 1969. Noissa vaaleissa kaikilla SKP:n jäsenillä oli oikeus äänestää. Oulun 

piirissä puoluejohtoa tukeneella enemmistöllä oli selkeä hegemonia. 3449 jäsenestä 45,9 % 

käytti äänioikeuttaan, ja enemmistö sai 71,9 % äänistä. SKP:n 17 piiristä myös Kainuu ja 

Lappi menivät selkeästi enemmistölle.64 Pohjois-Suomen suurin vasemmistolehti Kansan 

Tahto oli hajaannusvuodet tiukasti enemmistöläisten käsissä Into Kankaan toimiessa 

päätoimittajana vuodet 1957–1983.65 

Kun kansandemokraattiset ylioppilasjärjestöt perustettiin 1960-luvun puolen välin jälkeen, 

ne liittyivät mukaan keskelle riitaisaa SKP:tä. Myös kd-liikkeessä väännettiin lisäksi kättä 

SKDL:n roolista pelkkänä kommunistijohtoisena vaalijärjestönä tai vaihtoehtoisesti jopa 

itsenäisenä puolueena. SKDL:ssä hyväksyttiin puolueohjelma vuonna 1967, mikä nähtiin 

kommunistisessa liikkeessä vastustettavana puoluekehityksenä.66 Lisäksi kansainväliseen 

sosialismiin toivat oman mausteensa Maon ja Trotskin ajatuksiin uskovat ryhmät. Etenkin 

maolaisuus oli nuorten keskuudessa suosittua Norjassa, mutta Suomeen se ei koskaan 

kunnolla rantautunut.67 Suomessa kyseiset ryhmät jäivät varsin merkityksettömiksi, mutta se 

                                                 
61 Leppänen 1999, 441. 
62 Kolmen vuoden välein pidetyissä edustajakokouksissa äänestettiin tärkeimmät elimet ja johtopaikat. 
63 Leppänen 1999, 291, 352, 360. 
64 Leppänen 1999, 275, 281. 
65 Saarela 2006, 279–287. 
66 SOL:n liittokokouspöytäkirja 1970. Liite 10 ”SKDL:n ideologinen tila”. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
67 Suominen 1997, 275, 279, 345. 



kuvastaa hyvin sosialistien hajanaisuutta. Opin voimaa korostaessa suurin vihollinen ei ole 

tietämätön, vaan se joka tietää ja tulkitsee silti väärin. 

Syksyn 1970 vaaleissa OSO sai ensimmäisen suuren vaalivoiton. Se saavutti peräti 5 paikkaa 

36:sta ja 14 % annetuista äänistä68. Se nousi Keskustan, Kokoomuksen ja 

Sosiaalidemokraattien jälkeen suurimmaksi ryhmäksi ylioppilaskunnassa. 

Kansandemokraattinen opiskelijaliike oli ottanut ensimmäisen askeleen kohti massaliikettä 

myös Oulun yliopistossa. Muualla tämä oli tapahtunut jo vuoden 1969 vaaleissa. 

Helsinkiläinen ASS oli nostanut paikkalukunsa yhdestä seitsemään keräten 11,2 % kaikista 

äänistä. Tampereella TOS kuusinkertaisti äänimääränsä saaden 11,4 % hyväksytyistä 

äänistä69. 

Syitä tähän muutokseen on vaikea yksimielisesti listata. OSO:n omissa lähteissä toistuu vain 

samat fraasit, jotka ovat käytössä myös myöhempinä vuosina. Niissä kiitellään aktiivista 

vaalityötä, ja todetaan vaaliohjelman olleen riittävän selkeä ja iskevä. Lisäksi sanomaa 

vahvistetaan tyypillisellä kommunistisella retoriikalla, jossa porvarillinen järjestelmä on tullut 

tiensä päähän ja ihmiset alkavat viimein havaitsemaan sen.70 Edelliseen vuosikymmeneen 

tehdään ero nimenomaan tieteellisellä marxismilla. 

Vuoden 1966 eduskuntavaaleissa SKDL sai Oulun läänissä 31,9 % kannatuksen. Lapin 

läänissä kansandemokraattien äänisaalis oli jopa 35,1 %. Seuraavissa vaaleissa maaliskuussa 

1970 koko vasemmiston koki tappion, mutta prosentit olivat silti korkeita. Oulun läänissä 

24,7 ja Lapissa 28,1. Merkille pantavaa on, että SKDL oli puolueena Oulun ja Lapin lääneissä 

huomattavasti voimakkaampi kuin valtakunnallisesti suurempi toinen vasemmistopuolue 

SDP. 

Kun ylioppilaskunta oli täydellisesti puoluepolitisoitunut Oulussa vuoden 1970 vaaleissa ja 

yliopisto massoittunut, ei OSO:n 14 % äänisaaliissa71 ole mitään ihmeellistä. OSO:n toiminta 

laajeni uusien aktiivisten jäsenten myötä, mutta kasvavassa yliopistossa tämä oli ihan 

luonnollista. Helsingin yliopistossa ASS:n liittyi vuosien 1969–1971 aikana lähes 700 uutta 

jäsentä. Näiden vanhemmista peräti 37 % oli ylempiä toimihenkilöitä. Kokonaisuudessaan 
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ASS:n jäsenten sosiaalisen taustan jakauma vastasi hyvin yleisesti koko yliopistoa.72  OSO:n 

jäsenistä ei löydy kattavaa jäsenrekisteriä, joten vastaavaa prosenttilukua jäsenten taustoista 

ei pysty sanomaan, mutta kaikkien haastattelemieni perhetausta oli vahvasti 

vasemmistolainen.73 Tässäkin suhteessa OSO:n nousu ylioppilaspoliittiseksi voimatekijäksi 

peilasi vain ympäröivää yhteiskuntaa. 

 

1.3 Ylioppilassosialismin kasvu johtaa avoimeen hajaannukseen 

SOL:n vuosittaiset liittokokoukset olivat 1960-luvulla kokonaisuudessaan vielä varsin 

pienimuotoisia tapahtumia. Neljän perustajajärjestön (Helsinki, Tampere, Turku ja Oulu) 

lisäksi vielä vuonna 1969 Tampereella ainoastaan Kuopion Opiskelevat Sosialistit (KOS) oli 

tullut uutena mukaan. Seuraavana vuonna 1970 kokouksen osallistujamäärä oli noin 50, ja 

Jyväskylän Opiskelevat Sosialistit (JOS) oli nostanut jäsenjärjestöjen määrän seitsemään. 

Oulusta vuoden 1970 liittokokouksessa oli viisi edustajaa.74 

Lukuvuosi 1970–71 muodostui eräänlaiseksi vedenjakajaksi kansandemokraattisessa 

opiskelijaliikkeessä. OSO oli saanut viisi paikkaa syksyn ylioppilaskuntavaaleissa, ja 

alkuvuodesta SKP:n osapuolet olivat sopineet voimasuhteensa. Maaliskuun 

eduskuntavaaleissa SKDL:n, SDP:n ja Keskustan muodostama kansanrintama oli hajonnut, 

ja vasemmisto oli muutenkin kokenut vaalitappion Veikko Vennamon Suomen Maaseudun 

Puolueen (SMP) yllättäessä vaalivoitolla.75 Yliopistoissa kansandemokraattien toiminta 

laajeni uusien jäsenien myötä, ja tulevaisuuden näkymiä pidettiin hyvinä. 

Suurin osa Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntajärjestö Kannunvalajien 

aktivisteista liittyi ASS:ään loppuvuodesta 1969. Tuona lukuvuonna tapahtuneet luentolakot 

jakoivat mielipiteitä ASS:ssä. Osa johtoa kritisoi spontaania ja organisoimatonta lakkoilua, ja 

osa tuki sitä.76 Tämä ei tarkoittanut, ettei asialle pitäisi tehdä jotakin, mutta keinoista ja niiden 

toteutustavoista oltiin eri mieltä. ASS oli vielä luentolakkojen aikaan monenlaisen 

vasemmistolaisen ajatussuunnan temmellyskenttä. Alkukeväästä 1971 maolaiset viimein 
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potkittiin pois ASS:sta77. ASS:ssa oli tulossa SKP:n vähemmistöläisen opiskelijaliikkeen 

ydinaluetta. Nämä olivat lähtökohdat SOL:n liittokokouksen lähestyessä. 

SOL:n kuuluisaksi muodostunut 7. liittokokous pidettiin 20–21.3 1971 Virroilla. Koko 

edeltävänä lukuvuotena valtakunnallinen politiikka oli tullut tiiviiksi osaksi yliopistojen 

nuorisoliikettä. Opiskelijajärjestöt olivat myös kasvaneet pienistä kaveripiireistä isommiksi 

järjestöiksi, joilla oli nyt myös valtaa ylioppilaskunnissa. Virtain liittokokoukseen 

valmistauduttiin sekavissa merkeissä, eikä kukaan voinut olla varma lopputuloksesta. 

Edustajien määrä oli kasvanut 80:een, joista oululaisten osuus oli 8. Muut osallistujat ASS:n 

(26 edustajaa) lisäksi olivat Turun Akateeminen Sosialistiseura, TuASS, (18), Tampereen 

Opiskelevat Sosialistit, TOS, (13), Jyväskylän Opiskelevat Sosialistit, JOS, (9) ja Socialistiska 

Åbo Studenter, SÅS, (6). Lisäksi Otaniemen Kansandemokraattiset Opiskelijat (OKA) olivat 

kokoustarkkailijoina, koska he eivät olleet vielä virallisesti SOL:n jäseniä.78 

Puheenjohtajaksi valittiin ASS:n SKP:n vähemmistöläinen Reijo Kalmakurki erittäin pienellä 

enemmistöllä 42–38. Erimielisyydet kiristyivät niin pahoiksi, että kokouksen vähemmistöön 

jääneet OSO, TOS ja TuASS marssivat kokouksesta ulos. Ulosmarssijoiden lukumäärä oli 38, 

mikä täsmää Kalmakurkea vastaan äänestäneiden kanssa, mutta äänestys ei silti sujunut aivan 

ryhmäkurin mukaisesti. Oululaisista ainakin Markku Karppinen äänesti Kalmakurjen 

puolesta.79 Puoluekurin pettäminen tiukassa äänestyksessä oli katkera paikka OSO:lle. 

Järjestön oma kanta oli päätetty etukäteen yleiskokouksessa päivää ennen liittokokouksen 

alkua.80 

Virtain liittokokouksen pöytäkirjoista huomaa selkeän eron edeltävään vuoteen ja koko 

edeltävään aikakauteen. Ylioppilassosialismista alkoi tulla hyvin voimakkaasti 

ylioppilaskommunismia. Emäpuolueen (SKP) näkemyserot tuotiin mukaan 

opiskelijapolitiikkaan, ja sen mukaan jokainen joutui valitsemaan puolensa enemmistön ja 

vähemmistön välillä. Vähemmistö kutsui itseään SKP:n mukaisesti ”puolueen terveiksi 

voimiksi” tai ”luokkakantaisiksi”. Enemmistöläiset saivat revisionistileiman.81 Tätä termiä 

viljeltiin kd-piireissä molemmin puolin ahkerasti koko 1970-luvun. Liittokokouksen 

pöytäkirjoissa sisältöä on lukumääräisestikin enemmän, ja se on huomattavasti edellistä 

vuotta virallisempi, vaikka aiheet olivat hyvin yleisiä kuten SKDL:n ja opiskelijapolitiikan 
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luonne ja kehitys. Mukaan oli tullut tiukka poliittinen kamppailu, joka oli leimaa-antava piirre 

koko seuraavan vuosikymmenen. Siinä molemmat puolet syyttelivät toisia likaisista 

kokousteknisistä kikkailuista ja junttaamisesta. Tämmöiseksi peliksi Kalmakurkea 

äänestäneet näkivät myös OKA:n jättäminen ainoastaan kokoustarkkailijaksi ilman 

äänioikeutta. Itse ulosmarssi johtui kokousvähemmistön halusta keskeyttää kokous, kun 

ASS:n Kalmakurkea ehdotettiin puheenjohtajaksi. Tämä ulosmarssi sai tietenkin suuren 

moitteen hajotustoimintana.82 

Liittokokouksessa muodostuneet osapuolet eivät jääneet lepäämään laakereilleen. Jo saman 

vuoden vapuksi ilmestyi OSO:n, TOS:n ja TuASS:n julkaisema Yhteisrintama -lehti, jossa 

vaadittiin pikaisia toimia SOL:n yhtenäisyyden palauttamiseksi. Lehden toimitus sijaitsi 

Oulussa, joten Virtain jälkeen OSO ja Oulu olivat opiskelijamaailman 

enemmistökommunismin pääpaikka Suomessa.83 

SOL:ssa pidettiin historiansa ensimmäinen ylimääräinen liittokokous vain kaksi kuukautta 

Virtain tapahtumien jälkeen 23.5.1971. Mukana olivat jäljelle jääneet ASS, JOS, SÅS ja tällä 

kertaa viralliseksi jäseneksi hyväksytty OKA Otaniemestä. Kokouksessa hyväksyttiin SOL:n 

uusi periaateohjelma, jonka luonnoksesta oli käyty kovaa vääntöä jo Virroilla.84 Tuo 

periaateohjelma oli avoimen luokkakantainen, jota etenkään OSO ei voinut järjestönä 

alkuunkaan sulattaa.85 Kesäkuussa 1971 SOL perui aikaisemman tuomitsevan kannan 

Tšekkoslovakian tapahtumiin elokuussa 1968. Uuden kannan mukaan SOL mitätöi 

aikaisemman ”proletaarisen internationalismin vastaisen kantansa tapahtumiin ja ilmaisi 

tukensa viiden Varsovan liiton maan toimenpiteisiin Tshekkoslovakian sosialistisen 

yhteiskuntajärjestelmän turvaamiseksi.”86 

SKP:n sisällä Prahan vuoden 1968 tapahtumat olivat arka paikka. Tapahtumat alkoivat jo 

alkuvuodesta 1968, kun Tšekkoslovakian Kommunistisen Puolueen (TKP) pääsihteeriksi va-

littiin Alexander Dubček. Tapahtumat johtivat Neuvostoliittojohtoiseen miehitykseen elo-

kuussa. SKP:n poliittinen toimikunta kokoontui heti seuraavana päivänä päättämään puolu-

een virallisesta lausunnosta. Siinä mainittiin toimenpiteiden vahingoittavan kansainvälistä työ-

väenliikettä. Lausunto meni läpi äänin 10-2. Vastaan äänestivät vähemmistön nokkamiehet 

Markus Kainulainen ja Taisto Sinisalo, jotka vaativat aivan päinvastaista selkeää tukemista 
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neuvostojohdon toimenpiteille. Muutamaa päivää myöhemmäksi sovitut SKP:n 50-vuotis-

juhlallisuudet peruttiin sekavissa merkeissä. Juhlallisuuksia varten maahan oli jo saapunut 

NKP:n valtuuskunta, joka nolosti joutui lähtemään takaisin.87 

Prahan tapahtumat herättivät paljon kohua Suomessa. Nuorisoliikkeessä tapahtumat 

tuomittiin poikkeuksetta, mutta SKP:n sisällä asiat olivat monimutkaisia, tai semmoisina ne 

ainakin nähtiin. Piiri- ja aluejärjestöt kiirehtivät julkaisemaan omia kantojaan, joko puolesta 

tai vastaan. Prahan tapahtumat eivät olleet SKP:n hajaannuksen syy, mutta linjavetoa se 

selkeytti. Kaksi selkeää puolta oli hahmottumassa. Saarislainen johto, jota myöhemmin 

nimitettiin enemmistöksi ja sinisalolainen oppositio, josta tuli vähemmistö. 

Historiakäsityksellä on merkittävä asema koko marxilaisessa ideologiassa. 1970-luvun 

kansandemokraattiseen opiskelijaliikkeeseen kuului tiedostavuus ”asioiden oikeasta 

laidasta”. Neuvostoliitto sai pahan imagotappion Prahan tapahtumista ja asiasta riitti 

keskusteltavaa läpi vuosikymmenen.88 SOL:n muuttunut kanta kesältä 1971 ei todellakaan 

ollut olankohautuksella ohitettava juttu. 

Järjestötasolla suomalainen kansandemokraattinen opiskelijaliike oli nyt revennyt täydellisesti 

kahtia. SKP:n vähemmistöä seuranneista ASS:sta ja heidän liittolaisistaan oli tullut 

kasvaneessa SOL:ssa enemmistö. SKP:n päälinjaa eli enemmistöä seuranneista oli tullut 

kattojärjestössä vähemmistö. Voimasuhteet opiskelijapolitiikassa olivat kääntyneet 

päinvastaiseksi verrattuna emäpuolueeseen. 

Kahtiajako ei kuvaa asioita kuitenkaan parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskeleva 

vasemmisto ei koskaan ollut mitenkään yhtenäinen ilmiö missään päin maailmaa. 

Kahtiajakoa kuvaavampi termi on linjojen selkiytyminen. Vuosien 1969–71 tapahtumia voi 

nimittää otsikon mukaisesti kommunistiseksi käänteeksi, jolloin valtakunnan politiikasta tuli 

erottamaton osa opiskelijapolitiikkaa.89 Lisäksi suurten ikäluokkien tullessa äänestysikään 

myös valtapuolueet huomioivat ylioppilaspuolueita monella tavalla. Hyvänä esimerkkinä käy 

hallinnonuudistuskamppailu, jota käytiin eduskunnassa vuosikymmenen vaihteessa, sekä 

monet ulko- ja sisäpoliittiset tapahtumat, joihin opiskelijajärjestöt halusivat muodostaa oman 

virallisen kantansa. 
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1.4 Kansandemokraatit selkiytyvät kahteen leiriin kevääseen 1973 mennessä 

Virtain liittokokouksen jälkeen tilanne oli ongelmallinen. SKP:n mukaisesti kummatkin 

osapuolet harjoittivat omasta mielestään oikeaoppista marxismi-leninismiä90 tukeutumalla 

sitä toteuttavaan puolueeseen. Ongelma vain oli, että puolue oli revennyt kahtia ja osapuolet 

tukeutuivat vain sen toiseen osaan. Leniniläisen järjestöopin mukaisesti vallankumouksen 

suorittavan kommunistisen etujoukon on oltava yhtenäinen, joten Virtain jälkeen tilanne oli 

epätyydyttävä molemmille osapuolille. Tämän takia ulosmarssineita ei virallisesti erotettu, 

vaan molemmin puolin vaadittiin neuvotteluita pattitilanteen ratkaisemiseksi. SOL:n 

hallituksessa OSO:lla oli nimellisesti edelleen kaksi paikkaa, joista Kalmakurjen puolesta 

äänestänyt Karppinen oli jopa käynyt hallituksen kokouksissa.91 OSO:n puheenjohtaja tuleva 

kansanedustaja Arvo Kemppainen ei ollut SOL:n hallituksen kanssa missään tekemisissä, ja 

virallisesti järjestöillä oli välit poikki. 

Ensimmäisessä Yhteisrintama-lehden numerossa OSO:n voimahahmot Osmo Buller ja 

puheenjohtaja Arvo Kemppainen laativat pitkän artikkelin sosialistisen 

opiskelijaliikkeen ”probleemoista”. Siinä 1960-luvun vallankumousromantikot saivat 

kritiikkiä, ja samalla kritisoitiin vahvasti porvarillisista taustoista tulevien vaikeuksia omata 

työväenluokan katsomus. Tällä viitattiin SOL:n puheenjohtaja Reijo Kalmakurkeen ja ASS:n 

muihin johtohenkilöihin, vaikka myöhemmin tutkittuna ASS:n jäsenten perhetausta vastasi 

hyvin pitkälti Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskimääräistä jakaumaa sisältäen 

kansandemokraattisia taustoja, mutta myös koulutettuja ylempiä toimihenkilöitä.92 Buller ja 

Kemppainen kritisoivat SOL:a dogmaattisuudesta ja kirjaoppineisuudesta. Aito marxismi-

leninismi oli heidän mukaansa muutakin kuin fraasien ulkolukua. Mitään täsmällisiä syytteitä 

ei kuitenkaan esitetty, joten syyt liikkeen hajoamiseen jäivät ulkopuolisille hyvin sekaviksi. 

Kirjoituksessa otettiin myös reilusti kantaa alkuvuoden luentolakkoihin. Opiskelijoilla ja 

työväellä oli samoja etuja, joten niitä oli lähestyttävä kommunistisen etujoukon johdolla.93  

Tämä tiivisti hyvin ylioppilassosialismissa tapahtuneen muutoksen. Se oli selkeästi liitetty 

osaksi suomalaista kommunismia. 

SOL:n seuraavan vuoden liittokokoukseen osallistui huhtikuussa 1972 ainoastaan neljä 

järjestöä. Mukana olivat jäljelle jääneet kolme järjestöä, sekä tarkkailijan asemasta varsinaisen 

                                                 
90 Marxismi-leninismi oppina OSO:n ja OuMO:n mukaan käsitellään 2. luvussa. 
91 Toimintakertomus 1971. OSO. DB Toimintakertomukset. KansA. 
92 Rentola 2003, 104. 
93 Buller ja Kemppainen, ”Sosialistisen opiskelijaliikkeen probleemoja…” (art.). YR 28.4 
1971. OSO. DD Lehdet. KansA. 



jäsenen aseman saanut OKA Otaniemestä. Oululaisia ei ollut ketään paikalla. Hallitukseen 

OSO:n edustajiksi ehdotettiin Tapani Riskua ja Hannu Siréniä, mikä osoitti SOL:n seuran 

kelpaavan edelleen joillekin osolaisille.94 Muuten SOL:n kannatus oli suuressa nousussa 

kaikkialla Suomessa. Kyseisenä lukuvuotena uusia jäseniä pelkästään Helsingissä ASS:ään oli 

tullut 556, kun niitä 1960-luvun puolella tuli maksimissaan 40 lukuvuodessa.95 

Puheenjohtaja Arvo Kemppainen varoitteli jäsenkirjeessään tammikuussa 1972 

suoranaisesta ”agenttivaarasta”.96 OSO:n jäsenistä tulevat OuMO-aktiivit Hannu Sirén ja 

Tapani Risku saivat OSO:n johtoportaalta runsaasti kritiikkiä lukuvuoden 1971–72 

toiminnastaan. He olivat OSO:n mukaan levitelleet SOL:n Soihdunkantaja -lehteä97 

edellissyksyn vaalitilaisuuksissa sekä jättäneet tekemättä tiedotusjaoston velvollisuuksiaan, 

kun eivät saaneet tiedotteisiin mieleistään sisältöä. Heidän saapumisensa vasta edellisenä 

syksynä Ouluun nähtiin ”varmana merkkinä heidän lähettilään roolistaan”, joka sai OSO:n 

ottamaan käyttöön koejäsenyysmenettelyn.98 Sen aikana nähtiin toteuttiko varsinaiseksi 

jäseneksi pyrkinyt henkilö OSO:n ohjeita ja sääntöjä. Samalla pyrittiin estämään järjestön 

valtausta sisältä päin. 

Riskun ja Sirénin toiminnan nähtiin OSO:ssa olevan SKP:n 16. edustajakokouksen päätösten 

vastaisia. Aikaisemmassa ylimääräisessä edustajakokouksessa oli tehty kuuluisa osapuolijako, 

ja nyt kokous oli saatu vietyä loppuun yhtenäisesti. Tämä tarkoitti saarislaisten ja 

sinisalolaisten pysyvän ainakin teoriassa samassa puolueessa. Vaatimukset yhtenäisyyden 

puolesta tulkittiin kuitenkin molemmin puolin vain omasta näkökulmasta. OSO, TOS ja 

TuASS toimivat SKP:n päälinjan mukaan, joten SOL:n toiminta oli heidän mielestään 

vakavaa hajotustyötä. Risku ja Sirén taas näkivät OSO:n toiminnan olevan SOL:n 

liittokokousten päätösten vastaista, joten samalla hajotustyöargumentilla tuomittiin myös 

OSO:n toiminta. Lukuvuotena käytiin myös SOL:n suuntaan neuvotteluita yhtenäisyyden 

palauttamisesta, mutta neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet sovintoon.99 Lopulta kevään 

liittokokous pidettiin ilman yhteisrintama -järjestöjä. 

Eheytystä yritettiin tosissaan vielä ennen seuraavan vuoden 1973 liittokokousta. OSO, TOS 

ja TuASS perustivat alkukesästä 1972 Kansandemokraattisten opiskelijoiden 

                                                 
94 Liittokokouspöytäkirjat 72. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
95 Rentola 2003, 100. 
96 Puheenjohtaja (pj.) Arvo Kemppaisen jäsenkirje 1/72 20.1.1972. OSO. FA Lähetetyt jäsenkirjeet. KansA 
97 Soihdunkantaja oli alun perin ASS:n oma julkaisu, josta tehtiin valkunnallinen SOL:n lehti. 
98 Pj. Osmo Bullerin jäsenkirje 4/72 26.4.1972. OSO. FA Lähetetyt jäsenkirjeet. KansA. 
99 Pj. Osmo Bullerin jäsenkirje 4/72 26.4.1972. OSO. FA Lähetetyt jäsenkirjeet. KansA. 



maatakäsittelevän neuvottelukunnan (KOMN), joka julkaisi vetoomuksen yhtenäisyyden 

puolesta.100 Talven 1972–73 neuvotteluissa otettiin esimerkkiä nuorisoliitto SDNL:stä ja 

SKP:stä. Noiden mallien mukaan osapuolien piti tunnustaa toisensa ja sopia kaikissa asioissa 

voimasuhteiden mukainen paikkajako. Tätä osapuolten välistä tunnustamista ja paikkajakoa 

taas SOL vaati omiin jäsenjärjestöihinsä Tampereelle, Turkuun ja Ouluun.101 Lisäksi OSO 

vaati alisteisuutta SKP:n päätöksiin, mikä tarkoitti sitoutumista nimenomaan enemmistön 

läpiviemiin kantoihin. Käytännössä sopimus romuttui kompromissittomuuteen, jota 

molemmat osapuolet perustelivat samoilla argumenteilla, perustaen ne jälleen SKP:n 16. 

edustajakokouksen päätöksiin. SOL:sta muodostui ainoa kd-liikkeen suuri järjestö, jossa 

osapuolijakoa ei saatu toteutettua. 

SOL katsoi luokkakantaisten jääneen pahasti paitsioon Tampereella, Turussa ja Oulussa, 

joten se piti omiinsa yhteyttä. Seuraavana lukuvuonna OSO:ssakin toimi jo SOL:a seuraava 

tunnistettava vähemmistö, joka organisoi salailematta omaa toimintaansa. He olivat valinneet 

joukostaan johtokunnan, jonka kokouksissa kaikki päätökset tehtiin SOL:n ohjeiden 

mukaan. Lisäksi omia tilaisuuksia järjestettiin jo säännöllisesti.102 Ylioppilaskunnan vaaleissa 

1972 OSO:lla oli maksimi 36 ehdokkaan lista, joista seitsemän oli SOL:n periaatteet 

hyväksyviä. Heistä kaksi myös valittiin OYY:n edustajistoon OSO:n viidestä paikasta.103 

Tässä vaiheessa SOL:lla oli vielä tarkoitus voittaa OSO puolellensa tai ainakin saada vahva 

tunnustettu vähemmistöasema OSO:n sisälle. Tätä väitettä tukee valmistuminen OSO:n 

yleiskokoukseen. Vaadittiin omaa ryhmää hallitusneuvotteludelegaatioon ja 

kulttuurisihteerin paikkaa.104 Vasta 1.2 1973 pidettyyn kokouspöytäkirjaan kirjattiin 

ensimmäisen kerran tavoite toimivan järjestön perustamisesta Ouluun.105 

Oululaisen ylioppilassosialismin kasvua kuvaa hyvin OSO:n paisunut vuosikokous. 24–25.2 

1973 pidettyyn tilaisuuteen osallistui yli 120 jäsentä ja siitä muodostui lopulta oululaisten oma 

ulosmarssikokous. Vähemmistö halusi hylätä toimintakertomusluonnoksen, jonka jälkeen 

suoritetun äänestyksen päätteeksi noin parikymmentä jäsentä marssi salista ulos. Seuraavana 

                                                 
100 Buller, ”Sosialistisesta opiskelijaliikkeestä” (art.). OSO-info Syyskuu 3/72. OSO. DD Lehdet. KansA. 
101 Ruotsalo ”Likvidaattorit liikkeellä – mutta hyökkäykset eivät pysäytä SOL:n etenemistä”. Soihtu 6/72. 
OuMO. Järjestelemättömät lähteet (Järjestelemät. läht.). SKP:n Oulun läänin piirijärjestön häkkikellari 
(OlpjHK). 
102 Pöytäkirja OMO:n johtokunnan kokouksesta 6.10.1972. OuMO. Järjestelemät. läht. OlpjHK. 
103 ”Ketkä oikeastaan vetivät välistä” (vastine aikaisempaan uutiseen ”Luokkakantainen välistäveto OSO:n 
vaalityössä”). KT 3.11.1972. OSO. HC Leikkeet. KansA.  
104 Pöytäkirja OMO:n (tässä vaiheessa tarkoittaa Oulun Marxilaisia Opiskelijoita) johtokunnan kokouksesta 
12.11.1972. OuMO. Järjestelemät. läht. OlpjHK. 
105 Pöytäkirja PORO:n (lyhenteen merkitys ei selviä, mutta aiheet ja osallistujat liittyvät OuMO:n) 
johtokunnan kokouksesta 1.2.1973. OuMO. Järjestelemät. läht. OlpjHK. 



päivänä perustettiin Oulun Marxilaiset Opiskelijat (OuMO), vaikka järjestöä ei oltu vielä 

virallisesti rekisteröity.106 

Vuoden 1973 SOL:n liitokokous pidettiin 11–13.5 1973 Vanhalla ylioppilastalolla 

Helsingissä. Mukana oli 17 jäsenjärjestöä ympäri Suomea. Kokonaisuudessaan SOL:lla oli jo 

yli 2500 jäsentä. Ylioppilassosialismista oli kasvanut tähän mennessä vahva järjestöllinen 

ilmiö. Liittokokoukset kasvoivat niin suuriksi, että tästä eteenpäin niitä järjestettiinkin vain 

joka toinen vuosi.107 

Yhtenäisyysneuvotteluita käytiin taas tuloksetta pitkin talvea, ja OSO:n, TOS:n ja TuASS:n 

joukkoon oli liittynyt myös enemmistökommunistinen Helsingin Opiskelevat 

Kansandemokraatit (HOKA).108 Neuvottelupöytään haettiin siis voimaa järjestäytymisestä 

molemmin puolin. SOL:n liittokokouksen kokoustarkkailijoiksi olivat tulleet marxilaiset 

ryhmät Oulusta, Tampereelta ja Turusta.109 Kolme päivää liittokokouksen jälkeen 

yhdistysrekisteriin jätettiin ilmoitus Oulun Marxilaiset Opiskelijat (OuMO) -nimisen 

yhdistyksen perustamisesta.110 Oulun yliopisto oli saanut nyt myös virallisesti omat ”terveet 

voimansa”, kuten vähemmistöläiset saattoivat itseään nimittää. Organisaatio jäi kuitenkin 

kevyeksi vielä lukuvuoden 1972–73 aikana. Suunniteltujen kolmen jaoston toiminta jäi 

käytännössä olemattomaksi, ja vasta seuraavana lukuvuonna toiminta lähti kunnolla 

laajenemaan. 

Kilpailevien marxilaisten järjestöjen ilmestyminen Ouluun, Turkuun ja Tampereelle lopetti 

käytännössä sopuratkaisun mahdollisuuden SOL:n kanssa. Osapuolet vaan jumittuivat 

syvemmälle omille puolillensa vuosiksi eteenpäin. KOMN taas nähtiin SOL:n piirissä 

askeleena kohti kilpailevan järjestön perustamiseen, joka tyypillisesti tuomittiin vakavana 

hajotustyönä.111 

 

 

                                                 
106 OSO-info 3/73 Maaliskuu. OSO. DD Lehdet. KansA; OuMO:n toimintakertomus 1973. OuMO. 
Järjestelemät. läht. OlpjHK. 
107 SOL:n liittokokouspöytäkirja 1973. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
108 Kansan Uutiset (KU) 28.11.1972. Yhteisessä vetoomuksessa HOKA mukana. 
109 SOL:n liittokokouspöytäkirja 1972. 1 D SOL Ca-Cb. KansA. 
110 Oulun Marxilaiset Opiskelijat. Kaavake aatteellisen yhdistyksen yhdistysrekisteriin 
ilmoittamista varten. 16.5. 1973. PRH. 
111 OuMO:n ”Soihdun toimitukselle raportti Soihdusta kevään -73 ajalta". OuMO. Järjestelemät. läht. OlpjHK. 



**** 

Sääntöuudistuksen jälkeen OSO:ksi muuttunut OASS liitti itsensä tiukasti kommunistiseen 

liikkeeseen, ja tämä oli tapahtunut lopullisesti viimeistään Virtain liittokokouksen aikoihin 

keväällä 1971. He saivat oman toimistonsa järjestötalolta, jossa sijaitsivat myös SKP:n ja 

SKDL:n Oulun piiritoimistot sekä Kansan Tahdon toimitus.112 Samalla marxismi-

leninismistä tuli OSO:n, ja siitä myöhemmin eronneen OuMO:n virallinen oppi. Marxilaisia 

piirteitä voidaan havaita työväenliikkeen julkaisuissa aivan alusta asti, mutta kommunistisen 

käänteen myötä ylioppilassosialismi aloitti myös voimakkaan itsemäärittelevän aikakauden. 

Ideologiasta tuli hyvin näkyvää, ja se ulotettiin kaikkiin julkaisuihin. Niihin haettiin voimaa 

Marxista ja Leninistä, vaikka koko ajan korostettiin teorian alisteisuutta käytännölle, joka 

tarkoitti nimenomaan suunnitelmallista järjestäytymistä. Kokouksista aloitettiin pitämään 

entistä virallisimpia pöytäkirjoja, joissa oli mukana asialistat. Puheenjohtajan säännölliset 

jäsenkirjeet muistuttivat asenteeltaan suurille joukoille suunnattuja lauselmia. Kaiken 

kaikkiaan järjestölliset yksityiskohdat sääntömääräisine kokouksineen ja virallisine 

päätöksineen alettiin nähdä hyveinä, ja osana suurempaa kokonaisuutta 

OSO:n ja OuMO:n jäseniksi ei koskaan vaadittu SKP:n jäsenkirjaa, mutta kommunistisen 

käänteen jälkeen voidaan puhua selkeästi ylioppilaskommunismista113. Niin selvästi SKP oli 

kyseisten järjestöjen määräävä tekijä joka tasolla. Tämä ei tarkoita missään nimessä, että 

ylempää olisi tullut näkyvästi suoranaisia käskyjä, mutta molempien järjestöjen näkökulma 

kaikkiin mielipiteisiin ja tekoihin tuli aina omasta SKP:n näkökulmasta. Toisaalta myöskään 

suorien toimintaohjeiden saamista ylhäältä käsin ei voi täysin poissulkea, vaikka 

ylioppilassosialistiset järjestöt eivät missään nimessä pelkkiä puolueen käskyläisiä olleetkaan. 

OSO:n ja SOL:n repeämisissä toistui sama kaava joka tasolla. Siihen kuuluivat periaatteelliset 

erot mielipiteissä, ulosmarssit vuosikokouksissa, vaatimukset yhteneväisyyteen ja vajoaminen 

omiin järkkymättömiin kantoihinsa. 

Muuta nuorisoa kd-liikkeessä edustanut SDNL ei koskaan valtakunnallisesti hajonnut, mutta 

paikallistasolla molemmat osapuolet perustivat omia fraktioitaan. Enemmistöläisten hallussa 

oli Oulun Sosialistinen Nuorisoliitto (OSN), jonka kanssa OSO teki paljon yhteistyötä.114 

                                                 
112 Oulun ylioppilaslehti (YO-lehti) 18.2.1972 ”OSO:n vuosikokous”. OSO. HC Leikkeet. KansA. 
113 Käytän itse kuitenkin myös jatkossa mieluummin ylioppilassosialismi-termiä, koska se oli järjestöjen 
virallinen nimitys liikkeelle. 
114 Et alii. ”Onnittelut OSO:lle” (ilmoitus). KT 4.11.1972; Uutinen yhteisestä tempauksesta Vietnamiin 
rakennettavan sairaalan puolesta. KT 1.8.1972. OSO. DD Lehdet. KansA 



OuMO:n kanssa läheisissä väleissä oli vähemmistöläisten Oulun Toveriseura (OTS), joka 

edusti luokkakantaisia nuorisoliittolaisia Oulussa.115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Et alii. ilmoitus OuMO:n taistelujuhlasta, Tiennäyttäjä 1/73. 1 D SOL OuMO. KansA. 



2. MARXISMI-LENINISMI YLIOPPILASSOSIALISMIN JOHTAVANA OPPINA 

JA KÄYTÄNNÖN TEEMAT 

Työväenliikkeen ajattelumallissa opintotoiminta on aina ollut keskeinen osa organisoitua 

toimintaa. OASS:n toiminta perustui enemmän keskustelutilaisuuksiin116, mutta OSO:ksi 

muututtuaan ryhdyttiin järjestämään järjestelmällisiä luentoja marxilaisuudesta ja 

leninismistä. Tällä toiminnalla OSO liitti itsensä toiminnallisesti osaksi kommunistista 

traditiota, jonka se näki kansainvälisenä ilmiönä. Kommunistisen tradition juuret olivat 1800-

luvun Euroopassa, ja SKP edusti sen suomalaista osaa katkeamattomassa jatkumossa.117 

Tämä näkyy oppimateriaaleissa, joina käytettiin Marxin ja Leninin klassikoiden lisäksi 

runsaasti pitkin 1900-lukua ilmestynyttä kirjallisuutta ja ohjelmia.118  

Tämän luvun tarkoituksena on kuvailla marxismi-leninismiä oululaisen ylioppilassosialismin 

näkökulmasta. Jätän marxismi-leninismin tulkinnan koko suomalaisen kommunismin 

näkökulmasta muiden tehtäväksi. Lisäksi marxilaisessa yhteiskunta-analyysissa mennään 

hyvin pieniin detaljeihin, joten tässä on pakko tehdä rajausta. Käyn läpi omasta mielestäni 

tärkeimmät asiat suhteutettuna järjestöjen koko toimintaan ja heidän aatemaailmaansa 

tulevina vuosina. 

Talvella 1971–72 OSO järjesti luentosarjan ”Marxilaisuuden peruskurssi”, jonka pohjalta 

OSO:lainen Kimmo Kuismanen kokosi sisällön yksiin kansiin. Samannimisen teoksen 

ensimmäinen osa ilmestyi syksyllä 1972 ja toinen puolta vuotta myöhemmin alkuvuodesta 

1973. Kuismasen mukana kirjojen toimittamisessa avusti useampi henkilö OSO:sta, 

nuorisoliitosta sekä yksi SKP:n uudistuslinjan pääideologeista, Sirola-opiston filosofian 

opettaja, Erkki Rautee.119 Tämä kuvaa hyvin OSO:n järjestöllistä kietoutumista osaksi 

kommunistista järjestökenttää. Kirjat saavuttivat suuren suosion Yhteisrintama-järjestöjen 

oppimateriaaleina ympäri Suomea. Vastaavanlaisia kaiken kokoavia teoksia ei enää 

myöhemmin tehty, mutta samoja ajatuksia toistettiin järjestöjen opintoilloissa ja julkaisuissa. 

Tuossa vaiheessa SOL:a seuraavat oululaiset olivat vielä virallisesti OSO:ssa mukana. Lisäksi 

vaikka OSO ei hyväksynytkään SOL:n vuonna 1971 hyväksyttyä periaateohjelmaa, se ei 

kuitenkaan perusideologialtaan eronnut OSO:n Marxilaisuuden peruskurssissa esitetyistä 

ajatuksista. 

                                                 
116 Markku Karppisen haastattelu. Haukipudas 24.7.2009; Seppo Moilasen haastattelu. Oulu 12.5.2009. 
117 Paastela 2006, 76; Marxilaisuuden peruskurssi, ensimmäinen jakso, 9. OSO. UA Painatteet. KansA. 
118 Marxilaisuuden peruskurssit, ensimmäinen ja toinen jakso, selittävät varsinaiset asiat pintapuolisesti, mutta 
joka lukuun on liitetty oma kirjallisuusliite, josta ilmenee koko marxilaisen kirjallisuuden laaja kirjo. 
119 Leppänen 1999, 61, 121. 



2.1 Marxilaisen filosofian lähtökohdat 

Karl Marxin (1818–1883) mukaan nimetty oppi miellettiin OSO:n opintokerhojen mukaan 

yhtä aikaa ”tieteelliseksi” ja ”työväenluokan maailmankatsomukseksi”. Tieteellisyydellä tässä 

tarkoitetaan tietynlaisen ajatusprosessin lopputulosta, ei vain päämäärää johon haetaan 

perusteita. Myös sana ”kriittisyys” toistui useasti tieteellisyyden mukana. Tällä tavalla 

marxilaisuuteen haettiin objektiivisuutta ja oikeaoppisuutta. Maailmankatsomuksen siitä teki 

sen kokonaisvaltaisuus, joka piti sisällään luonnon, yhteiskunnan, ajattelun ja ihmisen.120 

Työväenluokan maailmankatsomuksen rinnastaminen marxilaisuuteen on hyvin voimakas 

kannanotto. Sillähän epäsuorasti sanotaan, että kaikkien SKDL:n ja SDP:n jäsenten pitäisi 

omata sama marxilainen käsitys, koska niiden kannattajakunta kuului myös työväenluokkaan. 

Tämä oli kommunisteille tyypillinen perustelu omalle olemassaololleen, jolla haetaan laajaa 

joukkovoimaa omalle toiminnalleen. Marxilaisuudesta filosofian tutkimuskohteena todetaan 

vielä sen olevan sekä tiedostus- että toimintametodi. Tällä tavalla opintokerhot ja koko 

opiskelu olivat osa samaa taistelua yhteiskunnallisen muutoksen puolesta, joka pitää sisällään 

myös yksilön pään sisällä tapahtuvan asenteellisen muutoksen. Tuosta taistelusta käytettiin 

OSO:ssakin nimitystä luokkataistelu talvella 1972, mikä oli selkeän kommunistinen 

ilmaisu.121 

Marxin opiskeluaikojen Berliini oli 1830-luvulla voimakkaan hegeliläisyyden kyllästämä. 

Marx päätyi niin sanottuihin vasemmistohegeliläisten piireihin. Jos Hegel (1770–1832) oli 

rakentanut täydellisen inhimillisen tietämyksen synteesin filosofian avulla, 

vasemmistohegeliläiset pirstaloivat mallin. He etsivät viisautta tieteestä, uskonnosta, 

historiasta ja käytännön politiikasta. Vasemmistohegeliläisyyden ehkä tunnetuin nimi Marxin 

lisäksi, oli Ludwig Feuerbach (1804–1874). Vasemmistohegeliläisyys herätti närkästystä 

konservatiivisissa piireissä erityisesti uskonnon kritiikillään. Tähän kariutuivat myös nuoren 

Marxin haaveet akateemisesta urasta. Lopun elämäänsä hän vietti lehtimiehenä ja vapaana 

kirjailijana. Taloudellisesti häntä auttoi pitkäaikainen työkumppani, varakkaan tehtailijan 

poika Friedrich Engels (1820–1895).122 Engelsin tuotannosta erityisesti Ludwig Feuerbach ja 

klassillisen saksalaisen filosofian loppu kuului OSO:n marxilaisuuden peruskurssin opintoiltojen 

vakiokalustoon.123 

                                                 
120 Marxilaisuuden peruskurssi, ensimmäinen jakso, 6-7. OSO. UA Painatteet. KansA; Oulun Sosialistiset 
Opiskelijat, Marxilaiseuuden peruskurssin aineistoa (monistenippu). OSO. Hd opintoaineisto. KansA. 
121 Marxilaisuuden peruskurssi, ensimmäinen jakso, 7. OSO. UA Painatteet. KansA. 
122 Nordin 1999, 359–361. 
123 Oulun Sosialistiset Opiskelijat Marxilaisuuden peruskurssin aineistoa (monistenippu). OSO. Hd 
opintoainesto. KansA. 



Marxin ajattelun lähtökohta on Feuerbachia mukaillen idealismin ja materialismin 

vastakkainasettelu. Idealismia edustaa hegeliläinen henki, toisinsanoin Jumala.124 Tätä ei 

kuitenkaan OSO:ssa käsitelty ollenkaan, se vain nimettiin lakonisesti ”epätieteelliseksi” eli 

vääräksi lähestymistavaksi.125 Uskonto on Marxille ilmausta valtion ja yhteiskunnan 

kurjuudesta. Se vieraannuttaa ihmisen todellisesta maailmasta, joka on olemassa ihmisestä 

riippumatta. Materialismi taas kääntää mielenkiinnon itse ihmiseen ja ennen kaikkea sen 

tämänpuoleisiin tarpeisiin. Niitä ovat poliittiset, taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet, 

toisinsanoin ihmisen normaalit jokapäiväiset tarpeet. Tämä tekee marxilaisesta ajattelusta sen 

1900-luvun kannattajien mielestä humaania ja ihmisläheisempää.126 Tieto-opillisesti 

ympäröivä maailma on Marxille ihmisen ajattelun lähde. Ajatukset ovat siis eräänlaisia 

heijastuksia ympäröivästä maailmasta, jotka luovat ihmiselle subjektiivisen todellisuuden 

hänen mieleensä. Tähän liittyen Lenin kiteyttää omassa kirjassaan Marxin tieto-opillisen 

materialismin: ”Minulle ei aatteellinen ole muuta kuin ihmispäähän siirtynyttä ja siellä 

muuntunutta todellisuutta.”127 

Historiakäsitys on myös marxilaisen ajattelun kulmakiviä. Historia on Marxille lineaarinen 

jatkumo, joka etenee vääjäämättä kohti suurta päämäärää. Itse historiaa Marx ajattelee 

materialisminsa mukaisesti taloudellisten omistussuhteiden näkökulmasta. Tässä tulee esille 

myös Marxille ominainen, jo Hegelille tuttu dialektiikka, jossa historia etenee vastakohtien 

kautta, teesin ja antiteesin kautta kohti synteesiä. Kommunistisessa manifestissa Marx kuvailee 

historiaa kahden suuren luokan vastakkainasetteluna. Antiikissa oli patriiseja, ritareita, 

plebeijiä ja orjia, keskiajalla feodaaliherroja, vasalleja, ammattikuntamestareita, kisällejä ja 

maaorjia. Yksinkertaistettuna joka aikakaudelta löytyy sortajia ja sorrettuja. Noina aikoina 

luokkia oli vielä useita, mutta porvarillinen yhteiskunta on sen suhteen erilainen, että kaikki 

yksinkertaistui kahteen toisilleen vihamieliseen leiriin: porvaristoon ja proletariaattiin. 

Erikoisen porvarillisesta aikakaudesta tekee myös teollistumisen myötä kasvaneet 

mittasuhteet. Tuotanto ja luokkien välinen ero ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Tämä 

kurjistaa koko ajan suurempaa joukkoa, ja siihen Marx perustaa vallankumouksen 

väistämättömän saapumisen. Marx näkee aikaisemmissa yhteiskunnassa paljonkin hyvää, 

mutta vasta porvaristo vie riiston totaaliseksi. Työn tulokset viemällä porvaristo vie myös 

proletariaatilta sen ihmisyyden, ja tilalle tarjotaan vain tekopyhää uskontoa. Marxille ihmisen 

luonto löytyy hänen työstään ja tuotannollisesta toiminnasta. Kapitalismi riistää 
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mahdollisuuden hallita oman työnsä tuloksia, ja näin tapahtuu vieraantumista hänen 

syvimmästä inhimillisestä olemuksestaan.128 

Vallankumouksessa proletariaatti ottaa vallan porvaristolta ja siirtää tuotantovälineet 

yhteisomistukseen. Näin siirrytään kapitalistisesta yhteiskunnasta sosialismiin. Silloin 

tuotantovälineet keskitetään valtiolle ja luokkavastakohdat lakkaavat olemasta. Kehityksen 

edetessä julkinen valta menettää valtiollisen luonteensa. Tällöin tuloksena on yhteisö, jossa 

jokaisen yksilön vapaa kehitys on kaiken vapaan kehityksen edellytyksenä.129 Tätä 

yhteiskuntaa Marx nimittää kommunistiseksi, joka on sosialistisen yhteiskunnan korkein 

muoto. Marxin historiallinen materialismi on teoria, jossa omistussuhteet, tai yleisemmin 

ilmaistuna talous, kuljettaa historiaa eteenpäin. Marxin mukaan ”Aineellisen elämän 

tuotantotapa on ylipäätään yhteiskunnallisen, poliittisen ja henkisen elämän ehtona.”130 

Historian kulku on siis ”edistystä” johonkin parempaan. Ne jotka kannattavat porvarillista 

mallia, ovat historian kehityksen jarruttajia eli ”taantumuksellisia”, kuten asia marxilaisittain 

usein ilmaistiin. 

Marxin dialektista tuotantosuhteisiin perustuvaa käsitystä marxilaiset kutsuivat 

historialliseksi materialismiksi. Se on yksi käytetyimmistä termeistä, jolla yhteiskuntaa ja sen 

menneisyyttä kuvaillaan ja selitetään. Tämän katsomuksen tieteellistämisessä on Marxin 

suurin oivallus, koska ”hallitseville luokille on aina ollut etua riistomekanismien 

salaamisesta”.131 Tämä katsantokanta näkyi hyvin selvästi myös ylioppilassosialismissa 

käytännössä joka asiassa. Konteksti saattoi olla ylioppilaskunta, yliopisto, valtio tai koko 

maailma, aina eroteltiin vaiheita lineaarisessa johonkin suuntaan etenevässä kehityskulussa. 

Tuo kehityskulku muuttui yleensä huonompaan suuntaan eli ”kurjistumista” saattoi tunnistaa 

monessa asiassa. Omassa OSO:n opintotoiminnassaan itse Marxin ajattelukin nähtiin 

historian kulun väistämättömänä tuloksena.132 

 

2.2 Oululaisen ylioppilassosialismin marxilainen tulkinta maailmasta vuonna 1973 

Marxin teoriassa kapitalismi on väliaikainen vaihe ennen sosialismia ja lopullista päämäärää 

kommunismia. 1900-luvun marxilainen kirjallisuus tuotti myös tarkempaa analyysia 
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kapitalistisesta vaiheesta, jossa voidaan havaita useita eri tasoja. Imperialistisessa vaiheessa 

syntyi suuria monopoleja, joiden kasvava valta loi pohjan seuraavalle tasolle, jota 

nimitettiin ”valtiomonopolistiseksi kehitysvaiheeksi”.  Siinä yksityinen pääoma ja valtio 

sulautuvat toisiaan palvelevaksi suureksi voimaksi. Tässä valtiolla oli nimenomaan alisteinen 

ja suojeleva asema tuotantovälineet omistavalle porvaristolle, jonka päätarkoitus oli jo 

Leninin aikana yksinkertaistunut kapitalismin pelastamiseksi.133  

Marx puhui jo Kommunistisessa manifestissaan teollistumisesta johtuvasta tuotantosuhteiden 

voimakkaasta kasvusta. Tätä oli kiihdyttänyt entisestään imperialistiseen aikakauteen 

johtanut ”tieteellistekninen vallankumous”. Siinä tieteen ja tekniikan kehitys oli vain 

entisestään nopeutunut 2. maailmansodan jälkeen, mikä uusi ihmiselämän aineelliset 

ehdot.134 Vuonna 1973 elettiin siis tieteellis-teknisen vallankumouksen – ja 

valtiomonopolistisen kapitalismin aikaa. Tämä tulee esille hyvin selväsanaisesti SOL:n riitaa 

aiheuttaneessa periaateohjelmassa ja OSO:n marxilaisuuden peruskurssissa.  Näiden aikakausien 

oireina nähtiin monet kansainväliset konfliktit Vietnamin sodasta öljykriisiin. Nämä kaikki 

lisäsivät vallankumouksen objektiivisia olosuhteita, joiksi laskettiin yhteiskunnassa yleisesti 

vallalla olevat olosuhteet kuten sodat, taloustilanne tai ammattiyhdistysten 

sopimusneuvottelut. Vallankumouksen subjektiivisissä tekijöissä taas korostuivat yksilöiden 

ajattelutapa, ja niiden valmius oikeanlaisiin ratkaisuihin vallankumouksellisen tilaisuuden 

saapuessa. Tässä korostettiin marxilais-leniniläistä puoluetta, jonka on ”tunnettava 

vallankumouksellinen teoria ja pystyttävä soveltamaan sitä luovasti”.135 Tämä puolueen ja sen 

opin korostus tekivät ylioppilassosialistisesta järjestöistä voimakkaan kommunistisia 1970-

luvulla. Sillä myös erotuttiin SKDL:n sosialisteista, joilta puolueretoriikka puuttui täysin. 

Tämä ei jäänyt ainoastaan opintoiltoihin tai periaateohjelman sivuille, vaan sitä tuotiin esille 

voimakkaasti kaikessa toiminnassa ja julkaisuissa. 

Vallankumouksen jälkeistä aikaa kuvailtiin siirtymävaiheeksi sosialismiin. Kommunismin 

alempi vaihe nimettiin sosialismiksi, jonka jälkeen koitti kommunismin ylempi vaihe. 

Varsinaisia kommunistisia valtioita ei vuonna 1973 ollut vielä yhtään, mutta sosialistisia ”jo 

useita”. Neuvostoliitossa oltiin rakennustyössä pitkällä, mutta kommunistiseksi sitä ei OSO:n 

kursseilla silti luokiteltu.136 Tämän tyylinen maiden kategorisointi kommunismin tasoihin oli 
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silti harvinaista. Enemmän keskityttiin todistelemaan ja esittelemään argumentteja 

sosialististen maiden paremmuudesta suhteessa kapitalistisiin maihin.  

Taistelussa demokratian puolesta työväenliikkeen saavutuksiksi nähtiin useat 

kansalaisvapaudet, kuten kokoontumisvapaus, tasa-arvo ja edustuslaitokset. Niiden 

puuttuminen nähtiin usein koettelevan nimenomaan kommunisteja. Porvarillinen 

demokratia ei kuitenkaan ollut täydellistä demokratiaa, koska siitä puuttui mahdollisuus 

vaikuttaa tuotantosuhteisiin. Marxilaisuuden peruskurssissa tätä nimitettiin 

provosoivasti ”porvariston diktatuuriksi”.137 Hyvin negatiivisen mielikuvan omaava 

diktatuuri -sana liitetään voimakkaasti Marxin kommunistiseen manifestiin kirjailemaan 

proletariaatin diktatuuri -termiin, joka oli poistettu SKP:n uudistetusta puolueohjelmasta 

vuonna 1969.138 OSO:ssa korostettiin SKP:n halua puolueohjelman mukaisesti 

rauhanomaiseen vallankumoukseen, mutta keinot siihen valikoituisi vastapuolen keinojen 

mukaan. Näin ollen väkivallan mahdollisuutta ei voitu täysin poissulkea. Tällä tavoin 

Neuvostoliitossa vuonna 1917 ja sen jälkeisinä vuosina käytettyä väkivaltaa perusteltiin 

välttämättömyytenä. Samalla tavalla väkivallattomuuden mahdollisuutta pidettiin 

mahdottomana vuoden 1972 Vietnamissa. SKP:n ohjelmassa korostettiin kuitenkin 

eduskunnan roolia sosialismiin siirryttäessä. Siinä puhutaan parlamentaarisesta muutoksesta, 

jonka lisäksi tarvitaan ”työväenvaltaa”, jollaiseksi proletariaatin diktatuuri oli muutettu. 

Esimerkin omaisesti mainitaan ”niskoittelevat virkamiehet”, joita vastaan työväenvaltaa 

mahdollisesti jouduttaisiin käyttämään. Länsimaisissa sivistyneissä maissa tuo vaihe nähtiin 

vain lyhyenä. Samassa yhteydessä varoitellaan kuitenkin, että työväenvallasta ei saa tulla uutta 

sortokoneistoa edellisen tilalle. Tässä kohtaa mainitaan ”varoittavana esimerkkinä Stalinin 

henkilön palvonnan kaudella työväenvallan nimissä tehdyt rikokset”.139 Tämä maininta on 

aika huomaamaton, mutta kuitenkin mainittu. SOL:n vähemmistöjulkaisuissa en ole 

törmännyt vastaavaan. 

Yhteiskunnan kehityksessä marxilaisuudessa avainroolissa ovat luokat, jotka määritellään 

suhteessa tuotantovälineisiin. Näin saadaan johdettua oman työn tuloksen omistava ja sitä 

myymään pakotettu luokka. Nämä luokat selitetään historian luomuksiksi, joita yhdistää 

aluksi ainoastaan sama suhde tuotantovälineisiin. Tämä tarkoittaa myös suurin piirtein samaa 

elintasoa ja ympäristöä, joka luo edellytykset seuraavalle vaiheelle. Siinä luokan kesken syntyy 
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sisäinen side, joka heijastuu myös poliittisessa ja henkisessä elämässä. Näin ollen luokka 

käsitteenä ei ole pelkästään taloudellinen kategoria, vaan laajempi sosiaalinen kokonaisuus.140 

Kahden perusluokan porvariston ja proletariaatin lisäksi yhteiskunnasta löytyy myös 

väliluokkia, joita ovat tilanherrat, talonpojat, pikkuporvaristo, sivistyneistö ja ryysyköyhälistö. 

Näistä talonpojat muodostavat erikoisen luokan, jotka omistavat omat tuotantovälineensä ja 

elävät omalla työllään, mutta saattavat silti olla riiston kohteena esimerkiksi pankkien taholta. 

Pikkuporvaristo on lähellä kaupunkien 1970-luvulla kasvavaa keskiluokkaa, ja heidän 

roolinsa yhteiskunnallisessa muutoksessa on häilyvä. Sivistyneistö on henkistä työtään myyvä 

sosiaalinen kerrostuma, joka voi kuulua joko porvaristoon tai proletariaattiin, riippuen 

taloudellisista omistussuhteista.141 Ylioppilassosialistiset järjestöt näkivät kasvaneiden 

yliopistojen tuottavan opiskelijoista suppea-alaisia asiantuntijoita monopolikapitalismin 

palvelukseen. Juuri tämän vuoksi opiskelijoiden oli liityttävä työläisten rinnalle.142  

Tässä määrittelyssä työläinen käsitettiin nimenomaan fyysistä työtä tekevänä henkilönä, ja 

tähän ryhmään haluttiin henkistä työtä tekevät integroida. Opiskelijoista saatettiin 

muodostaa myös oma väliluokkansa, jonka luokkatietoisuuden herättämisen 

opiskelijajärjestöt kokivat olevan yhden tärkeimmistä tehtävistään. Tämä johtui vielä 

avoimena olevasta tulevaisuudesta, koska työ nimenomaan määritteli paikan lopullisessa 

luokkajaossa. Tulevaisuuden kuvaa riistettynä valkokaulustyöläisenä käytettiin argumenttina, 

jonka perusteella opiskelijan valinta piti olla väistämätön.143 Tässä asiassa ei korostettu 

millään tavalla kotitaustaa, vaikka usealla järjestöaktiivilla olikin työväenluokkainen tausta.144  

Luokkataistelu jaettiin OSO:ssa taloudelliseen, ideologiseen ja poliittiseen taisteluun.145 

Taloudellinen taso ilmeni parhaiten ammattiyhdistystoiminnassa, jossa parannettiin 

joukkotoiminnalla omaa taloudellista asemaa. Luokkataistelu tarkentui siitä ideologiselle 

tasolle, mikä tarkoitti suuren työläismassan itsetietoisuuden herättämistä. Tähän kuului 

kansalaisjärjestöjen suuri rooli, ja opintotoiminta oli siinä aivan keskeisessä asemassa. 

Luokkataistelun korkein muoto oli poliittinen taistelu, jossa korostui puolue, joka oli tässä 

tapauksessa SKP. Vaikka kaiken tämän taustalla oli historiallinen materialismi, ja asioiden 

sekä muutosten tietty väistämättömyys, mitään ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Työn 
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merkitystä muutoksissa korostettiin jatkuvasti, ja se kuului nimenomaan edistykselliselle 

työväenluokalle ja sitä edustavalle puolueelle. Kaikille luokkataistelujen tasoille olennaista oli 

nimenomaan ideologinen taistelu, jotta energia suuntautuisi oikeisiin asioihin oikealla tavalla. 

Tässä kohtaan varoiteltiin vaistonvaraisuudesta, joka ei ole tieteellistä marxismi-leninismiä. 

Sen seuraukset voisivat olla arvaamattomia, toisinsanoin hyvinkin negatiivisia. Samalla 

argumentilla tehtiin eroa myös 1960-luvun uusvasemmistolaisuuteen.146 Tämä ideologinen 

syytös kommunistien kesken suunnattiin yleensä myös muita suomalaisia 

kansandemokraatteja vastaan. Yleismaailmallisesti moitetta saivat myös kaikki 

Neuvostoliiton vastustajat, etupäässä Kiina. Tässä kohtaa ideologiset perustelut jäivät 

mitättömäksi, käytännössä paheksuttiin vain Kiinan neuvostovastaisuutta erityisesti 

ulkopoliittisesti.147 

Idea valtiosta oli marxilaisuudelle erittäin olennainen asia. Valtion hallinnon valloittaminen 

tarkoitti myös sen luonteen muuttamista kohti omia tavoitteita. Tässä tapauksessa valtio ja 

yhteiskunta rinnastettiin täysin samaksi asiaksi. Marxilaisuutta oppina korostettiin juuri 

tieteellisenä valtio-oppina, joka ”paljasti valtion synnyn, rakenteen ja luokkaluonteen”. Se 

nähtiin siis historiallisen kehityksen tuloksena juuri tuotantovälineiden hallinnan 

näkökulmasta. 

Valtiovallan perustana porvarillisessa mallissa voitiin erotella erilaisia selitysmalleja. 

Jumalansuvereniteettiopissa valta on tullut jumalalta, valtionsuvereniteettiopissa itse yhteisö 

eli valtio perustelee itse itselleen olemassaolonsa, oikeussuvereniteettiopissa valtion on 

oikeuden ruumiillistuma ja kansansuvereniteettiopissa valta tulee kansalta. OSO:n 

tulkitseman marxilaisuuden mukaan mikään näistä selityksistä ei ollut täysin tieteellisesti 

perusteltu. Ne olivat enemmänkin valtaa pitävien hämäyksiä piilottaa valtion todellinen 

luonne. Tämän todellisen luonteen paljasti luonnollisesti tieteellinen marxismi, joka muuttaa 

riistettävän luokan aseman valtiossa.148 Näillä argumenteilla ympäröivän yhteiskuntamuodon 

muuttaminen sai viimeisimmän moraalisen oikeutuksensa. 
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2.2.1 SKDL:n rooli ylioppilassosialistisessa ajattelussa 

SKDL:n muodostivat kommunistit ja muut ”demokraattiset voimat”. Niillä tarkoitettiin 

käytännössä sosialisteja tai vasemmistososialisteja, kuten SKDL:n pitkäaikaisin 

puheenjohtaja Ele Alenius itsensä määrittelee. Hänkin tosin myöntää, että tässä yhteydessä 

vasemmisto-etuliite on turha.149 Alenius lähti ajattelussaan sosialismista, mutta piti 

demokraattisia muutoksia ja oikeuksia tärkeinä. Aleniukselle siirtyminen sosialismiin 

tapahtuu asteittain eduskunnan päätöksiä kunnioittaen. Valtio saattaa hänen mukaansa myös 

siirtyä takaisin kapitalismiin kansan enemmistön niin halutessaan. Kommunismi 

kysymyksenä on sosialisteille sekundaarinen asia, ja se tulee ajankohtaiseksi vasta 

sosialismissa ja sen kehittämisessä.150 Näin ollen sosialisteilta puuttui luokkatiedostaminen, 

mikä erottaa kommunistisen ja sosialistisen ajattelun toisistaan. Tässä tullaan myös SKDL:n 

suurimpaan ongelmaan, mikä mietitytti koko kansandemokraattista liikettä 1960- ja 70-

luvuilla. SKDL oli alkuperäisen idean mukaan vaaleihin osallistuva yhteistyöjärjestö, ei 

varsinainen puolue. Kommunistien mielestä siitä ei semmoista pitänyt tehdäkään, kun SKP 

jo hoiti puolueen virkaa. Tämän idean kannalla olivat hyvin selvästi SKP:n molemmat 

osapuolet, mutta enemmistöläisillä oli huomattavasti paremmat välit sosialistien kanssa 

verrattuna vähemmistöön. Ele Alenius oli myös puhumassa OSO:n vaalitilaisuudessa 

vuonna 1973, vastaavaa olisi ollut vaikea kuvitella tapahtuvan OuMO:ssa.151 

Teoriassa idea oli samanlainen myös ylioppilasjärjestöissä. Kaikki OSO:n tai OuMO:n 

jäsenet eivät olleet SKP:n jäseniä, eikä sitä edes vaadittukaan, mutta OSO:n kommunistisen 

käänteen jälkeen järjestö määritteli itsensä marxilais-leninistiseksi. Uusien jäsenien täytyi 

hyväksyä säännöt, joten se tarkoitti kommunistisen johdon hyväksymistä. Käytännössä ei-

kommunistiset jäsenet olivat järjestössä vain vähemmän aktiivisia. SKDL:n tyylistä 

valtataistelua sosialistien ja kommunistien välillä ei ylioppilasjärjestöissä ainakaan vuoden 

1971 jälkeen ollut missään muodossa. 

 

2.2.2 Lenin marxilaisuuden tulkitsijana ja kommunistinen järjestöoppi 

Tähän asti tutkimuksessani on opillisesti puhuttu lähestulkoon ainoastaan Karl Marxista. Itse 

opissa mainitaan kuitenkin myös toinen suuri nimi Vladimir Iljitš Lenin (1870–1924). Hänen 

                                                 
149 Alenius 1969, 26–29. 
150 Alenius 1969, passim. 
151 Ilmoitus vaalijuhlasta 18.10.1973. Ei kuitenkaan ilmene missä lehdesssä se on ollut. OSO. HC Leikkeet. 
KansA. 



suuruutensa kommunistisessa traditiossa perustuu maailman ensimmäisen sosialistisen 

valtion eli Neuvostoliiton luomiseen. Epäonnistuneita vallankumouksia oli tapahtunut 

ympäri Eurooppaa aikaisemminkin, mutta Leninin johtamat bolsevikit onnistuivat 

voittamaan vastavallankumoukselliset voimat ja vakiinnuttamaan vallan Venäjällä.152 Tämä 

onnistui nimenomaan tarpeeksi vahvan puolueen avulla, johon kuului oppi demokraattisesta 

sentralismista. Tällä pykälällä perusteltiin myös kommunistien sisäisiä riitoja puolin ja toisin, 

niin emäpuolueessa kuin SOL:ssakin. Leninin roolia korostetaan paitsi käytännön nerona, 

onnistuneen vallankumouksen myötä, myös oikeaoppisen marxilaisuuden tulkitsijana. 

Ylioppilassosialismin marxilainen fraseologia nähdään usein nimenomaan Leninin 

tulkitsemana. Hänen suuhunsa laitettiin paljon fraaseja, jotka toivat ajatuksiin voimakkaan 

auktoriteetin sävyn. Lenin myös kirjoitti paljon, joten lausahduksille löytyi rutkasti 

lähdeaineistoa. 

Demokraattisen sentralismiin kuuluu sananmukaisesti kaksi osaa eli demokratia ja vallan 

keskittäminen. Jokaisella järjestön jäsenellä on omassa perusosastossaan oikeus osallistua 

päätöksiin keskustelemalla ja äänestämällä päätösvaltainen komitea. Päätösten jälkeen 

vähemmistön on kuitenkin alistuttava enemmistön tahtoon. Näin järjestön kuuluu toimia 

tehokkaasti yhtenä elimenä. Tätä periaatetta sovellettiin teoriassa kaikissa kommunistisissa 

osissa, ja kunnia sen luomisesta annettiin nimenomaan Leninille.153 

Demokraattisen sentralismin periaatteella jakautuminen SKP:ssä ja SOL:ssa rikkoi pahasti 

heidän johtavaa järjestöperiaatetta, ja siitä suunnattiin paljon kritiikkiä vastapuolelle. 

Opiskelijaliikkeessä tilanne muuttui jopa huvittavan monimutkaiseksi. OSO ja muut 

yhteisrintamajärjestöt seurasivat ”SKP:n päälinjaa”, joten siitä irtaantuminen oli heidän 

mielestään suuren luokan virhe. OuMO ja SOL julistivat olevansa ”SKP:n apulainen ja 

reservi”, ja SOL:n toiminnasta poisjääneiden järjestöjen katsottiin taas rikkovan ankarasti 

SOL:n demokraattisen sentralismin toimintaperiaatetta. OSO:sta tuli enemmistö puolueessa, 

mutta vähemmistö opiskelijasosialismissa. OuMO:lla tilanne oli päinvastainen. Koko 

vähemmistö-sanalla oli kommunistisissa piireissä erittäin negatiivinen kaiku, koska teoriassa 

oli olemassa vain yksi puolue, ja sillä yksi kaikkia sitova demokraattinen kanta, joten mitään 

vähemmistöä ei täten voinut ollakaan. 

                                                 
152 Marxilaisuuden peruskurssi, toinen jakso, 73–74. OSO. UA Painatteet. KansA. 
153 Marxilaisuuden peruskurssi, toinen jakso, 90, et al. OSO. UA Painatteet. KansA; YR 1/71, 
pk, ”Lähtökohtia tilannearvioon”, et al. OSO. DD Lehdet. KansA.  



OSO:n, TOS:n ja TuASS:n yksi suurimmista käytännön erimielisyyksistä SOL:n kanssa oli 

uusi periaateohjelma, joka lopulta hyväksyttiin ylimääräisessä liittokokouksessa keväällä 1971. 

Tässä tapauksessa monien enemmistöläisten kanta oli, että SKP:n ohjelmaa toteuttava liitto 

ei edes tarvitse omaa ohjelmaa, koska SKP:llä jo sellainen oli. SOL:n periaateohjelman 

toteuttaminen noudatti hyvin pitkälti kommunistien leninistiseksi nimettyä demokraattista 

järjestökäytäntöä. SOL:n johtokunnan nimeämä työryhmä teki varsinaisen työn, joka 

lähetettiin jäsenjärjestöihin kommenttikierrokselle. Tässä vaiheessa kaikilla jäsenillä oli 

oikeus kommentoida työtä, ja tehdä parannusehdotuksia. Työryhmä otti nämä sitten oman 

harkintansa mukaan huomioon ja teki uuden luonnoksen. SOL:n johtokunta, joka koostui 

jäsenjärjestöjen edustajista, äänesti sitten lopullisesta toimeenpanosta.154 Tässä prosessissa 

näkyi kaikki leniniläisen demokraattisen sentralismin elementit: keskitetty valta, päätöksiin 

sitouttaminen, vaikutusmahdollisuus ja demokratia äänestämisen muodossa. Kun OSO, 

TOS ja TuASS jäivät pois SOL toiminnasta, heidän tekonsa nähtiin vakavaksi 

järjestörikkomukseksi, joka soti koko leniniläistä systeemiä vastaan. 

OSO:n hallinnon kannalta tärkein tapahtuma oli jokavuotinen vuosikokous, jossa kaikki 

jäsenet pääsivät äänestämään ylimmästä päättävästä elimestä eli johtokunnasta sekä 

tärkeimmistä luottamustoimista. Näitä olivat puheenjohtajan lisäksi 1. ja 2. 

varapuheenjohtaja, sekä pääsihteeri. Vuosikokouksen lisäksi pidettiin useita yleiskokouksia, 

joka oli päätösvaltainen, jos yli puolet johtokunnan jäsenistä oli paikalla. Järjestön kasvaessa 

vanha yleiskokous-johtokuntasysteemi koettiin riittämättömäksi, ja vuoden 1972 aikana 

muodostettiin organisaation perusyksiköiksi opintoalakohtaisesti soluja. Niitä oli 

toiminnassa seuraavana vuonna jo kuusi kappaletta. Solujen lisäksi oli jaostoja, jotka olivat 

järjestetty aiheiden mukaan esimerkkinä opinto- ja kulttuurijaostot.155 OuMO rakensi ihan 

vastaavanlaisen organisaation, ja osastot, jotka vastasivat OSO:n soluja, aloittivat toimintansa 

jo ensimmäisenä virallisena lukukautena 1973–74. Tämä oli osa SOL:n kolmikantaista 

organisaatiomallia, johon kuului liitto-, keskus- ja paikallistaso. Yliopistoissa paikallistasoa 

edusti juuri opintoalakohtainen solu tai jaosto.156 Solujen ja osastojen kuului olla aktiivisia ja 

itsenäisiä yksiköitä, joiden oli kuitenkin oltava sopusoinnussa johtokunnan päätösten sekä 

liiton sääntöjen ja julkilausumien kanssa. Soluja ja jaostoja muodostettiin oppilaitoksiin ja 

                                                 
154  SOL:n liittokokous matsku. 
155 Toimintasuunnitelma 1972. OSO. DA Toimintasuunnitelmat. KansA. 
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tiedekuntiin niiden koosta riippuen.157 Tämän kokonaisuuden piti luonnollisesti toimia 

Leninin demokraattisen sentralismin mukaisesti. 

 

2.3 Ylioppilassosialismin toiminnan keskeiset tavoitteet 

Suomalaisesta kommunismista puhuttaessa korostuu usein sen ”vaarallisuus” olemassa 

olevalle yhteiskunnalle. Onhan kommunistien peittelemätön tarkoitus kuitenkin sen aikaisen 

yhteiskuntamuodon muuttaminen. Kaiken lisäksi vielä 1970-luvulla väkivallan 

mahdollisuutta ei ollut kokonaan poistettu puolueohjelmasta. Tämä näkyy myös historian 

kirjoituksessa ja korostuu erityisesti ”vaaran vuosina” pidettynä aikakautena 1944 – 48, kun 

Neuvostoliiton hallinnoima valvontakomissio oli Helsingissä heti jatkosodan jälkeen. 

Samaan aikaan SKP sai lailliset toimintaoikeudet ja pääsi vaalivoittajana jopa hallitukseen asti 

vuoden 1945 vaalien jälkeen.158 1970-luvusta on vielä ajallisesti niin vähän aikaa, että sen 

kylmään sotaan liittyviä poliittisia kuvioita on suomettumista lukuun ottamatta tutkittu vielä 

verrattain vähän. Siihen osuu kuitenkin kaksi ajanjaksoa, jotka saatetaan nähdä ”vaaran 

vuosien” tyylisenä aikakautena, jolloin Suomen kansallinen koskemattomuus oli uhattuna. 

Ensimmäinen on NKP:n puoluemies Aleksei Beljakovin lyhyt aika Neuvostoliiton 

suurlähettiläänä Helsingissä 1970–71. Kimmo Rentola on tehnyt varsin perustavan laatuisen 

tutkimuksen, joka osoittaa Beljakovin monella tapaa ylittäneen valtuutensa sekaantuessaan 

Suomen sisäisiin asioihin ja tukeutuessaan nimenomaan SKP:n vähemmistösiipeen. 

Beljakovin aikakausi jäi kuitenkin lyhyeksi, ja hänet kutsuttiin yllättäen takaisin Moskovaan 

toukokuussa 1971. Rentola erottelee Beljakovin ja NKP:n tavoitteiksi koko vasemmiston 

tukeman sosiaalidemokraattisen presidentin, vahvan kansanrintaman eduskuntaan, oikeiston 

eristäminen, suuret lakkoliikkeet ja voimakas luokkatietoinen kommunistinen puolue. Tässä 

kuviossa myös ylioppilassosialismilla, joka oli kääntynyt osaksi kommunistista liikettä, oli 

oma roolinsa.159 Tuohon aikaan ajoittuu Kekkosen ilmeisen selvä luopuminen 

presidenttiydestä sekä suuret työtaistelut Metallin ja Rakennustyöläisten liitoissa.160 

Jukka Seppinen ajoittaa toisen ”vaaran vuosien” aikakauden vuosille 1976–77. Hän näkee 

tämän Neuvostoliiton viimeisenä aggressiivisena yrityksenä muuttaa ratkaisevasti Suomen 

suuntaa ennen suurvallan hiipumista, ja lopulta hajoamista vuonna 1991.  Hänen laaja 
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159 Tarkoitan tällä ylioppilasjärjestöjen lisäksi SDNL:n kuuluneita nuorisojärjestöjä. 
160 Rentola 2005, 405–412. 



tutkimuksensa KGB:n Suomen tiedustelusta vuosina 1917 – 1991 edustaa juuri 

suomalaiskansallista tutkimusta, joka näkee myös suomalaisen kommunismin 

neuvostomielisenä uhkana Suomen kansalliselle itsenäisyydelle ja turvallisuudelle.161 

Ylioppilassosialismin liitettyä itsensä tiukasti suomalaiseen kommunismiin, SKP oli jo 

selkeästi integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan. Sen ensisijainen tavoite oli muiden 

poliittisten puolueiden tapaan saada mahdollisimman suuri kannatus vaaleissa, joista tärkein 

oli tietenkin eduskuntavaalit. Koko SKDL:n tavoite oli koota kommunistien rinnalle suuri 

demokraattinen rintama. Tuota rintamaa laajennettiin hallitustyöskentelyssä 

kansanrintamaksi, mikä tarkoitti koko vasemmiston162 lisäksi Keskustapuoluetta.  Sama idea 

oli myös ylioppilaspolitiikassa. 

Vallankumous ja vallankumouksellisuus olivat olennainen osa kommunistista retoriikkaa, 

mutta omissa lähteissäni ei ole mitään mainintaa vallankaappauksellisen toiminnan 

mainitsemisesta tai edes semmoiseksi tulkittavan toiminnan tukemisesta. Vaikka suoraa 

toimintaa mielenosoitusten ja marssien yhteydessä ihannoitiin, spontaania ja vaistonvaraisia 

tekoja pidettiin erittäin epämarxilais-leninistisinä ja omalle liikkeelle suorastaan vaarallisina 

tekoina. 1960-luvun lopussa myös Ouluun oli levinnyt uusvasemmistolaista kirjallisuutta, 

joihin oli kuulunut aseellisen toiminnan oppikirjoja Saksan malliin, mutta seuraavalla 

vuosikymmenellä tuon kaltaisesta ei ollut mitään jälkiä. Vaarallisuus omalle liikkeelle tarkoitti 

nimenomaan poliittisen suosion menettämistä, mikä mitattiin aina vaalimenestyksellä. Tässä 

suhteessa kommunismin leimaaminen vaaralliseksi suomalaiselle demokratialle on täysin 

väärä johtopäätös. Olihan demokratia ideana erittäin tärkeä kommunisteille, ja he pitivät 

omaa systeemiä demokraattisempana kuin kapitalistien ihannetta yhteiskunnasta.  

Toiminnan keskiössä ylioppilassosialistisilla järjestöillä olivat opintokerhojen lisäksi ulospäin 

suuntautuva ”agitaatio ja propaganda”, eli lyhyesti agit prop163, kuten kommunistiset järjestöt 

sitä itse kutsuivat. Tämä vastaa täysin nykypäivän markkinointia. Tuohon kuului tärkeänä 

osana julkaisujen tuottaminen, ja niiden mahdollisimman tehokas levittäminen. Vuoteen 

1973 mennessä myös julkaisutoiminta koko kommunistisessa liikkeessä oli täydellisesti 

jakautunut. Kd-liikkeen suurin valtakunnallinen uutislehti Kansan Uutiset oli saanut alun 
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perin Uudenmaan piiritoimiston julkaisemasta Tiedonantajasta kilpailijan vähemmistöläisten 

lehdeksi. SOL julkaisi omaa Soihdunkantajalehteä sekä poliittisteoreettista Soihtua. OSO 

tukeutui Oulussa Pohjois-Suomen suurimpaan työväenlehteen Kansan Tahtoon sekä 

Yhteisrintamaan, jota julkaistiin yhdessä muiden SOL:n toiminnasta ulos jääneiden 

järjestöjen kanssa. OSO:n järjestölehti OSO-info alkoi ilmestyä vuonna 1972, ja se muuttui 

Punaset nimiseksi vuonna 1975. Julkaisuun panostettiin OSO:ssa paljon, niin sisällöllisesti 

kuin ulkonäöllisestikin, ja se täytti monessa mielessä oikean sanomalehden kriteerit. OuMO 

tukeutui enemmän SOL:n soihdunkantajaan, vaikka oma järjestölehti ilmestyi ainakin 

numeron verran perustamisen alussa. Vuoden 1974 jälkeen heidän osastoillaan ilmestyi 

paljon opintoalakohtaista tietoa välittäviä osastolehtiä. Nuo julkaisut olivat enemmän 

opiskelijoiden minimibudjetilla tehtyjä monisteliuskoja kuin varsinaisia lehtiä.164 

Ylioppilassosialismin perimmäisen päämäärän eli kommunismin lisäksi, tavoitteet voidaan 

jakaa kolmeen eri kategoriaan: opiskeluun, Suomen sisäisiin ja ulkoisiin asioihin. 

Poliittisuudella tarkoitetaan tässä käytännössä yhteiskunnallisia asioita, joissa oli 

puoluepolitiikka mukana. Käsitteet opiskelijapolitiikka, sisä- ja ulkopolitiikka olivat hyvin 

käytettyjä termejä koko 1970-luvun ajan. OSO:ssa ja OuMO:ssa koko ideologinen toiminta 

tähtäsi mahdollisimman kokonaisvaltaiseen ja ristiriidattomaan maailmankuvaan, jonka 

pohjalta yksiköt toteuttivat itsenäistä toimintaa. Tämän vuoksi näitä tasoja ei voi laittaa 

minkäänlaiseen arvojärjestykseen, vaan ne kaikki olivat erittäin tärkeitä.  Opiskelijajärjestöinä 

OSO:n ja OuMO:n keinot olivat tietenkin rajalliset suurten kansainvälisten kysymysten 

ratkaisemiseen, mutta yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuttiin mielenilmauksilla, 

kannanotoilla ja lehtikirjoittelulla. Kaikki tähtäsi mahdollisimman suureen näkyvyyteen 

ennen kaikkea oman järjestön ulkopuolelle. Vallankumouksen, kuten yhteiskuntamuutosta 

varsin raflaavasti kutsuttiin, piti toteutua nimenomaan tämän ideologisen tiedottamisen 

kautta, jossa vaalit olivat aina vain välitavoite, joskin erittäin tärkeä sellainen. Kd-liikkeestä 

löytyi oma järjestönsä kaikille kansalaisille, ja tuossa kokonaisuudessa OSO ja OuMO 

vastasivat oululaisista opisto- ja yliopisto-opiskelijoista. 

 

 

 

                                                 
164 Säilyneitä osastolehtiä ovat Sampo (humanistit), a-toveri (arkkitehdit), Vektori (matematiikka), Haukka 
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2.3.1 Yliopistojen rakenteet opiskelijoiden huolenaiheena 

Ylioppilaskuntien poliittisten puolueiden valtakauden165 suurin kestoaihe läpi 

vuosikymmenen oli yliopistojen hallinto- ja tutkinnonuudistus. Siitä muodostui lopulta hyvin 

monimutkainen ja pitkäkestoinen riitelyn aihe aina eduskuntaa ja monenlaisia 

asiantuntijaryhmiä myöten. Taustalla oli korkeakoulujen hyvin vanhanaikaisena koettu 

professorikeskeinen hallintomalli, ja yliopistojen opiskelijamäärien suuri kasvu. Tämä oli 

johtanut hallinnon jäykkyyteen sekä opiskeluolosuhteiden selvään heikkenemiseen, kuten 

tilojen ahtauteen ja opiskelumateriaaliin hankalaan saatavuuteen.166 

Demokratiavaatimukset hallintoon kiteytyivät mies- ja ääniperiaatteessa, jossa vaadittiin 

uudenlaisen hallinnollisen elimen perustamista, joka edustaisi jokaisessa yliopistossa 

päätäntävallan lisäksi toimeenpanovaltaa. Se valittaisiin vaaleilla, ja myös opiskelijat saisivat 

opettajien ja teknisen henkilökunnan lisäksi edustajansa siihen. Tämä malli esitettiin 

ensimmäisen kerran Helsingin yliopiston edustajistovaaleissa 1967. Vaikka aloite tuli 

vasemmistosta, sitä kannattivat vuoteen 1970 mennessä SYL ja kaikki ylioppilaskunnat 

puolueista riippumatta.167 

Hallinnonuudistuskamppailu istui loistavasti OSO:n ideologiaan sen uudistettua muotoansa 

vuosikymmenen vaihteessa, ja se olikin vuoden 1970 ohjelmassa ensimmäinen tavoite. Koko 

yliopistoinstituution historia ymmärrettiin voimakkaan historiallisen materialismin kautta. 

Sillä hetkellä elettiin valtiomonopolistisessa kapitalismissa vaihetta, jossa yliopistoissa 

tapahtuva tieteellinen tutkimus oli kasvanut merkittäväksi tuotantovoimaksi.  Professorit 

rinnastettiin porvariston tavoin taantumukselliseksi voimaksi, joka palveli vain kapitalismin 

harvoja hyötyjiä. Muutos- ja demokratiavaatimukset haluttiin ulottaa koko yliopistoon eli 

hallintoon, opetukseen ja tutkimukseen.168 

Lex Virolaiseksi ristitty lakialoite, joka perustui mies- ja ääni periaatteeseen, tuli joulukuussa 

1969 eduskunnan käsiteltäväksi. Professoriliiton ja lähinnä Kokoomuksen vastustamaa 

aloitetta viivyteltiin monin tavoin, ja sitä ei ehditty käsitellä ennen maaliskuun 1970 vaaleja, 

vaikka vasemmiston lisäksi myös Keskusta oli sen kannalla.169 Päätöstä edistääkseen 

ylioppilaskunnat ryhtyivät valtakunnallisesti lakkoon 23–24 helmikuuta. Oulussa opiskelijat 
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osallistuivat siihen 90 %,170 ja koko lakko sai paljon valtakunnallista huomiota.171 Keväällä 

1972 opetusministeriö julkisti luonnoksen korkeakoulujen sisäisen hallinnon uudistamisesta. 

Opetusministerinä ollut SDP:n Ulf  Sundqvist kannatti mies ja ääni -periaatetta, mutta 

useiden korjausten ja kompromissien jälkeen eduskunnan äänestykseen tuli marraskuussa 

1973 Lex Sundquistista versio, jota itse opetusministerikin vastusti. SYL yritti taas vauhdittaa 

käsittelyä helmikuussa valtakunnallisen tehostetun toiminnan viikolla.172 

1970-luvun puolenvälin jälkeen huomio hallintokamppailussa keskittyi enemmän 

tutkinnonuudistamiseen, jossa opiskelijat olivat yleensä samaa mieltä henkilökunnan kanssa, 

toisinkuin hallintokamppailussa. 1970-luvun lopulla myös SYL:n kanta mies ja ääni -

periaatteesta muuttui.173 Koko hallinto- ja tutkintouudistus oli osa korkeakoululaitoksen 

kehittämislakia, joka siirtyi monien vaiheiden jälkeen vuosille 1977–79. Päätös tehtiin viimein 

Sorsan II hallituksen aikana, ja se tuli voimaan vuoden 1979 alusta. Käyttöön otettiin lopulta 

ns. kolmikanta-malli, jossa myös henkilökunnan keskiryhmä ja opiskelijat saivat 

professorikunnan lisäksi oman paikkansa yliopistojen hallintoon. Professorikunta säilyi 

kuitenkin edelleen vaikutusvaltaisimpana ryhmänä.174 

Hallinnon uudistamisesta tuli niin pitkä prosessi, että lopulta toteutunut malli ei millään 

vastannut siihen kulutettua aikaa ja energiaa. Se kuvaa kuitenkin hyvin ylioppilaspoliittista 

aikaa. 1970-luvun alussa asian ollessa vielä tuore, järjestettiin näyttäviä mielenilmauksia ja 

luotiin pitkiä selostuksia asioiden poliittisesta etenemisestä eri asteissa175. OSO ja OuMO 

olivat näissä asioissa aktiivisesti mukana, sopihan koko ”kamppailu” loistavasti heidän 

ideologiaansa, toimintatapoihinsa ja iskulauseisiinsa. On hieman ironista, että päätöksen 

viimein toteutuessa hallinnon opiskelijajäsenten valinta ei OSO:n ja OuMO:n omissa 

lähteissä näy juuri millään tavalla. Tämä osoittaa myös opiskelijoiden vähenevää 

mielenkiintoa asiaa kohtaan 1970-luvun lopulla. 

Yliopiston hallinto- ja tutkintouudistus -vaatimukset olivat selvästi kansallinen projekti, 

mutta se esiteltiin opiskelijoille hyvin käytännön läheisesti. Siinä oli kyse joka päiväisestä 

asiasta, joka koski kaikkia korkeakouluopiskelijoita, riippumatta heidän aktiivisuudestaan 
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politiikan suhteen. Muita samansuuntaisia tavoitteita olivat opiskelijoiden taloudelliseen 

asemaan liittyvät vaatimukset vuokrien alentamisesta ja opintorahasta.176 Nämä eivät olleet 

koskaan ristiriidassa yleisten marxilaisten lainalaisuuksien kanssa, mutta niillä haluttiin 

osoittaa kansandemokraattien olevan konkreettisesti köyhän opiskelijan puolella, joka 

rinnastettiin sujuvasti työläiseen. Samalla korostettiin kommunistien asennetta käytäntöön, 

joka on aina alisteinen teorialle. Tämä kuva haluttiin antaa nimenomaan kd-liikkeen 

ulkopuolisille jäsenille. 

 

2.3.2 Sisäpolitiikka oli olennainen osa ylioppilassosialismia 

Opiskelijajärjestöjen kommunistinen käänne tarkoitti myös hyvin vahvasti itsensä liittämistä 

osaksi Suomen puoluepolitiikkaa. Siinä korostui kommunistien oma puolueriita SKP:n 

sisällä, eduskuntavaalit ja hallitusratkaisut. Näillä aiheilla oli vahva rooli järjestöjen omissa 

julkaisuissa, ja ne oli tarkoitettu omien jäsenten lisäksi myös muille opiskelijoille. Vaikka 

SKP:n kiistoja pidettiinkin liikkeen sisäisinä, tässä tapauksessa puolet toivat voimakkaasti 

erimielisyytensä esiin myös julkisesti. Niissä haluttiin selkeästi erottua toisesta osapuolesta, ja 

epätyydyttäviä vaalituloksiakin perusteltiin usein epäselvyydestä kommunistien osapuolien 

kesken.177 

1970-luvulla Suomessa pidettiin eduskuntavaalit kahdesti vuoden etuajassa,178 ja myös 

hallituspolitiikka oli tuulista.  1960-luvulla Suomessa toimi kuusi eri hallitusta, mutta 1970-

luvulla vastaava luku oli 10. Vertailun vuoksi 1980-luvulla hallituksia toimi normaaliin tapaan 

yksi per vaalikausi, ja niitä oli yhteensä neljä. Lisäksi hallituskokoonpanot muuttuivat kahdesti 

ulosmarssien seurauksena.179 Tämä kaikki antoi paljon ajankohtaista aineistoa Suomen 

sisäpolitiikan seuraajille, jollaisia OSO ja OuMO olivat. Heidän kantansa tapahtumiin 

seurasivat aina hyvin orjallisesti SKP:n oman fraktion kantoja. 

Sisäpoliittisissa periaatteissa, kuten työttömyydessä tai inflaation torjunnassa molemmat 

osapuolet näkivät asiat hyvin samalla tavalla. Ne nähtiin myös kapitalismin luonteeseen 

kuuluvina ilmiöinä, joita oli torjuttava kaikin keinoin. SDP suurena työväenpuolueena sai 
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usein tässä yhteydessä syytökset monopolikapitalistien etujen suosijana.180 Keinot kyseisten 

negatiivisten ilmiöiden torjumiseen vaihtelivat. Tämä heijastui hallitusneuvotteluissa ja 

päätöksissä pyrkiä hallitukseen. Luokkakantaisen vähemmistön mielipide vastusti usein 

kompromisseja, ja enemmistön kantoja syyteltiin ”luokkasopuiluina” tai ”joukkoliikkeen 

kehittämistä vastaan olemisena”. Enemmistö taas syytti sinisalolaisia tottelemattomuudesta 

puolueen päätöksiä kohtaan tai ”myrkynkylvöstä” niitä kohtaan. Samaa retoriikkaa toistettiin 

joka kerta SKDL:n päästessä tai joutuessa hallitukseen.181   

Tilanne oli erityisen hankala vuoden 1975 syyskuun eduskuntavaalien jälkeen, jotka olivat 

enneaikaiset eduskunnan hajottua kesäkuussa. Öljykriisin koettelema taloustilanne oli 

Suomessa huono, ja se kiihdytti työttömyyslukuja ja inflaatiota. Martti Miettusen johtama 

hätätilahallitus saatiin presidentti Kekkosen voimakkaalla painostuksella kasaan vasta 

marraskuussa, ja hallitusohjelman teko venähti seuraavan vuoden maaliskuuhun asti. SKDL 

oli mukana tässä hallituksessa neljällä salkulla, vähemmistön kovasta vastuksesta huolimatta. 

Hallitus pysyi kasassa ainoastaan syyskuuhun 1976 asti. Seuraavaan Miettusen 

vähemmistöhallitukseen kansandemokraatit eivät enää osallistuneet.182 Kaiken kaikkiaan 

SKDL oli hallituksessa 1966–70, 1975–76 ja 1978–82.183 

Kommunistien osallistuminen porvarillisiksi miellettyihin instituutioihin on aina herättänyt 

keskustelua liikkeen sisällä. Kommunistisen internationaalin perustavassa kokouksessakin 

vuonna 1919 todettiin, etteivät porvarillisen demokratian elimet sopineet työläisille, vaan sitä 

varten tarvittiin neuvostoja, jotka pitivät sisällään myös toimeenpanovallan päätöksenteon 

lisäksi. Sisällissodan jälkeen monet kommunistit pitivät eduskuntaa ennen kaikkea näkyvänä 

paikkana tuoda omia vallankumouksellisia ajatuksiaan esille. Tämä koski SSTP:n 

kansanedustajia.184 Samaa ideaa esiintyi SKP:ssa vielä laillisuuden aikana 2. maailmansodan 

jälkeen, olihan OASS:kin boikotoinut vuoden 1969 ylioppilaskuntavaaleja. Tämä osoitti 

kysymyksen porvarillisiksi nähtyjen instituutioiden ja ulkoparlamentaarisuuden olevan 

edelleen esillä. Saman asian myönsi myös SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarinen 

muistelmissaan puhuessaan 1970-luvun hallitusratkaisuista. Eduskunnan asemaa ei kukaan 

kommunisti julkisesti kyseenalaistanut, mutta hallitukseen pyrkiminen nostatti aina 
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keskustelua. Kommunisteilla ei ollut mitään periaatteellista syytä hallitustyöskentelyä vastaan, 

mutta ehdoista riitti puhetta.185 Vähemmistön kohdalla varsinkin heidän vastustuksensa oli 

niin johdonmukaista, että kysymys periaatteellisesta haluttomuudesta nousee helposti esiin. 

Hallituksen kritisoinnissa kuitenkin käytettiin aina jotakin argumenttia, joten sen 

tulkitseminen periaatteelliseksi parlamentarismin vastustukseksi on mielestäni kuitenkin 

ylimitoitettua. 

 

2.3.3 Kansainvälisyydessä korostettiin solidaarisuutta ja konflikteja 

Kiinnostus kansainvälisiin asioihin ja erityisesti kolmannen maailman konflikteihin olivat 

nuorisoliikkeen tunnusomaisia piirteitä jo 1960-luvulla. Myös kommunistiseen perinteeseen 

on kuulunut toverillinen luokkayhteys yli valtiorajojen koko sen olemassaolon ajan, joten 

ylioppilassosialismin saadessa suurempaa jalansijaa yliopistoilla kansainvälinen 

suuntautuminen oli hyvin luonteva ilmiö. 

Suomen ulkopoliittisissa asioissa koko kansandemokraattisissa piireissä otettiin hyvin 

johdonmukaisesti itään päin suuntautunut kanta, mikä tarkoitti myös aina länsiliittoutumien 

vastustusta. Järjestönä laajentuva, vielä yhtenäinen OSO, oli vuonna 1972 tiukasti DDR:n 

tunnustamisen puolesta,186 jonka Suomi tunnustikin lopulta samana vuonna.187 Tämä oli 

seurausta vuonna 1969 Länsi-Saksan liitokansleriksi nousseen Willy Brandtin uudesta 

idänpolitiikasta, jolla parannettiin suhteita Neuvostoliittoon ja ratifioitiin liittotasavallan ja 

DDR:n perussopimus. Aihe oli Saksassa vuonna 1972 erittäin arka, ja länsi-saksalaiset 

oikeistolehdet käyttivätkin DDR:stä yleisesti nimitystä ”neuvostovyöhyke” tai ”niin sanottu 

DDR”.188 

Seuraavana vuonna Suomi solmi vapaakauppasopimuksen EEC:n (European Economic 

Community) kanssa, vaikka sillä oli oma roolinsa myös puolustusliitto NATO:n (North 

Atlantic Treaty Organisation) tukiorganisaationa. Suomi sanoutui kuitenkin irti kaikesta 

muusta paitsi taloudellisesta toiminnasta. Kommunistit olivat yhtenä rintamana 

vastustamassa tätä sopimusta, jonka taakse muodostui laaja kampanja yhdessä 

vasemmistososialistien ja monien sosialidemokraattien kanssa.189 OSO julkaisi omassa 
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jäsenlehdessään EEC-vastaista tietoa joka numerossa viimeisen vuoden ajan ennen 

sopimuksen allekirjoitusta. EEC-sopimuksen nähtiin olevan Suomelle kauppapoliittisesti 

epäedullinen, joka nostaisi hintoja ja olisi yya-sopimuksen (sopimus ystävyydestä, 

yhteistoiminnasta ja avunannosta) hengen vastainen.190 Tämä aktio sai paljon 

kansalaisliikkeen ominaisuuksia, ja se pyrittiinkin muodostamaan mahdollisimman laajaksi 

yhden asian liikkeeksi yli puoluerajojen. 

Vastapainoksi yya-sopimus nähtiin koko sodanjälkeisen Suomen ulkopolitiikan tukipilarina, 

joka sai paljon palstatilaa etenkin 25- ja 30-juhlavuosinaan 1973 ja 1978. Tässä kysymyksessä 

SKDL ei eronnut millään tavalla Suomen virallisesta linjasta, eikä muista puolueista. Heillä 

positiivinen kanta sopimukseen vain oli erittäin korostunut, ja sopimuksen hyviä puolia 

tuotiin paljon esille, kuten idänkauppa ja sen vaikutukset Suomen talouteen ja työllisyyteen.191 

Sopimuksen sotilaallisten artiklojen tulkinnoista tai muista mahdollisista negatiivisista 

vaikutuksista OSO ja OuMO eivät luonnollisesti maininneet mitään. Myöskään idänkaupan 

liian suuri osuus Suomen viennistä ja tämän vaikuttaminen ulkopoliittiseen asemaan ei heillä 

näkynyt minkäänlaisena uhkana. 

Ulkomaan asioissa monet sotilaalliset konfliktit saivat paljon huomiota. Niitä käsiteltiin hyvin 

selkeän kaksijakoisesti sorretun puolen näkökulmasta sortajaa vastaan. Tällaiseksi miellettiin 

myös sotilasvallankaappaukset, jotka tuomittiin fasistisiksi. Israelin ja Palestiinan konflikti oli 

ainoa, jossa sorrettu osapuoli ei ollut yksiselitteisen vasemmistolainen puoli. Siinäkin toki 

Israel nähtiin USA:n tukemana edustavan vahvasti länsimaista kapitalismia.192 Jo 1960-luvulta 

tuttu Indokiinan sota sai edelleen paljon huomiota. 26.2.1972 järjestettiin Oulussa yli 500 

osallistujan rauhanmarssi ”Vietnamin kansan puolesta USA:n imperialistista 

hyökkäyspolitiikkaa vastaan”, kuten Kansan Tahto asian ilmaisi. Lisäksi tapahtumaan kuului 

vielä paneelikeskustelu.193 Vietnamin lisäksi Indokiinan sodassa solidaarisuutta osoitettiin 

myös Laosin ja Kambodzhan kansoille.194 Muita solidaarisuuden kohteita olivat Afrikan 

maista Etelä-Afrikka, Angola ja Namibia.195 Augusto Pinochetin valtaannousu Chilessä 
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syyskuussa 1973 tuomittiin hyvin yksiselitteisesti fasistiseksi USA:n avustamaksi 

sotilasvallankaappaukseksi, jossa syrjäytettiin vaaleilla valittu vasemmistolainen presidentti 

Salvador Allende. Chilen tapahtumia ja maassa tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia 

uutisoitiin laajasti, ja niiden hyväksi järjestettiin useita kampanjoita ja keräyksiä.196 Portugalin 

neilikkavallankumous nähtiin myös samanlaisesta lähtökohdasta, jossa osapuolina olivat 

fasistinen sotilasjuntta ja maailmaa vapauttavat vasemmistolaiset. 

Vaikka kotimaisessa politiikassa jaksettiin keskustella ja väitellä hyvin yksityiskohtaisesti eri 

ideologisista vasemmistosuuntauksista, samaa ei ulotettu ulkomaan tapahtumiin. Saatettiin 

kuvailla tarkemmin Angolalaista MPLA:ta, mutta ideologiseksi kuvaukseksi jäi ainoastaan 

vasemmistolaisuus ja USA:n edustaman imperialismin vastaisuus. Tempaukset, kuten keräys, 

taksvärkki tai mielenosoitus, tehtiin aina rauhan ja kansallisen itsemääräämisoikeuden 

puolesta. Se ei kuitenkaan ollut puhtaan pasifistinen, vaikka aseistariisunta usein mainittiinkin 

teemoissa.197  Sorretun taistelu sortajaa vastaan nähtiin aina oikeutetuksi. Suomalaisen 

kommunismin osapuolijaot eivät erottuneet näissä sisällöllisesti millään tavalla.  
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3. TOIMINNAN VAKIINTUMINEN, VAHVISTUMINEN JA HIIPUMINEN 

Kesään 1973 mennessä ylioppilassosialismi oli Oulussa saavuttanut toimintansa asemat, 

jotka säilyivät useiden seuraavien vuosien ajan. SKP:n osapuoliriidat olivat siirtyneet OSO:n 

sisältä kahden itsenäisen järjestön välisiksi OuMO:n virallistamisen myötä. Molemmat 

järjestöt olivat tiukasti mukana kommunistisessa järjestökentässä, mikä takasi 1970-luvun 

järjestöriitojen pysymisen ylioppilassosialistisessa maailmassa. Lisäksi molempien järjestöjen 

organisaatio oli luotu solu- ja jaostomalleineen valmiiksi. Sitä vain laajennettiin tarvittaessa. 

Oulun yliopisto oli kasvanut suomalaisittain isoksi massayliopistoksi, ja valta 

ylioppilaspolitiikassa oli täydellisesti poliittisilla opiskelijapuolueilla. Usko tulevaisuuteen oli 

kova molemmissa järjestöissä, niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. OSO:n jäsenmäärä 

oli kasvanut yli 300:n. Molemmissa leireissä uskottiin organisaation olevan valmis vieläkin 

isompiin massoihin, ja tuota kasvua perusteltiin aikaisempien vuosien kehityksellä sekä 

puhtaalla uskolla omaan marxilais-leniniläiseen tekemiseen.198 Seuraavana vuonna odotti 

vielä OSO:n, SKDL:n sekä SKP:n julkisen toiminnan juhlavuodet.199 Tämän tyyppisillä 

juhlallisuuksilla oli iso merkitys voimannäyttönä, niin omille jäsenille kuin ulkopuolisillekin 

uusien jäsenten toivossa. 

OuMO:n syyskokoukseen syksyllä 1973 osallistui 35 henkilöä, mikä osoitti järjestön olevan 

elinvoimainen jo heti perustettaessa. Olihan OSO:n sisällä ollut myös henkilöitä, jotka eivät 

OSO:n päinvastaisesta vakuuttelusta huolimatta olleet täysin eri mieltä SOL:n johdon 

kanssa.200 Ensimmäisissä ylioppilaskuntavaaleissaan 1973 OuMO savutti kaksi paikkaa ja 

yhteensä 206 ääntä.201 Tämä osoitti OuMO:n luokkakantaisille olevan tilausta myös Oulussa, 

vaikka se oli perinteisesti enemmistökommunistien hegemonia-aluetta muun Pohjois-

Suomen tavoin.202 

OuMO:n usko tulevaisuuteen oli kova takanaan jo suorastaan massiiviseksi kasvanut SOL, 

tai semmoinen kuva toiminnasta ulospäin haluttiin antaa. SOL:n 9. liittokokouksessa 

toukokuussa 1973 oli hyväksytty toimintaohjelma, jota raflaavasti kutsuttiin 

taisteluohjelmaksi. Tuota dokumenttia OuMO:n puheenjohtaja Hannu Sirén kuvasi 
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202 Erkki Urpilaisen haastattelu. Oulu 7.5.2009. 



opiskelijaliikkeen ”tähänastisen historian merkittävimmäksi dokumentiksi”. 30.9.1973 

OuMO juhlisti ensimmäisen täyden lukukauden alkua taistelujuhlalla uuden ohjelman 

kunniaksi.203 Kevään liittokokouksessa OuMO:lla oli ollut viisi kokousedustajaa, mikä 

tarkoitti SOL:n liittokokousten edustusperiaatteiden mukaisesti noin 40 jäsentä.204 OuMO 

päätti hakea virallisesti SOL:n jäsenyyttä syksyllä 1973.205 

Yleisesti toiminta oli varsin vilkasta, ja saavutuksiksi järjestö itse laski onnistuneiden juhlien 

lisäksi myös vaalimenestyksen. Omia arvioita hallitsee kuitenkin myös kriittisyys omaa 

toimintaa kohtaan. Monet tekemiset olivat olleet liian spontaaneja ja suunnittelemattomia. 

Tätä kuvailtiin ”hapuilevaksi” tekemiseksi, mikä oli ehdottoman negatiivinen termi 

kommunistisessa fraseologiassa. Paremmalla suunnittelulla, mikä yhdistettiin marxilais-

leninistiseen toimintaan, uskottiin vaikutettavan vieläkin suurempiin massoihin.206 Tämä 

kuvasi hyvin vahvaa uskoa luokkakantaisen kommunismin tulevaisuuteen tuohon aikaan. Itse 

oppi oli suorastaan ylivertainen tai ainakaan siinä ei ollut mitään vikaa, kyse oli vain sen 

oikeintulkinnasta ja toteuttamisesta. Tätä asennetta kuvaa hyvin seuraava sitaatti raportista, 

jossa kuvattiin hallinnonuudistustoimikunnan toimintaa tammikuulta 1973. Siihen oli valittu 

kolme OuMO:laista. ”Nämä 3 toveria pystyivät käytännössä määräämään 

hallinnonuudistustoimikunnan linjan. Tämä johtui SOL:n tiedollisesta ja toiminnallisesta 

ylivoimaisuudesta.”207 Lainaus on vielä raportista, joka on tarkoitettu vain omalle väelle, ei 

ulkopuoliseen agitointiin tai uhoamiseen. 

 

3.1 Osapuoliriidat vahvasti läsnä toiminnan kasvaessa 1973–76 

Koko 1970-luvun kd-kentän hajanaisuuden lisäksi leimaa-antava piirre oli puolin ja toisin 

annetut yhtenäisyysvetoomukset, joihin haettiin aina ulkopuolista auktoriteettia SKP:n 

viimeisimmästä edustajakokouksesta. Olihan kyse SKP:n opiskelijajärjestötittelistä, mikä oli 

suuri asia tuon ajan vallankumoukselliselle järjestölle. Virallisesti yhtenäisyyttä haettiin joka 

lukukausi, mutta samaan aikaan neuvotteluiden omaa asemaa vahvistettiin jatkuvalla 

järjestäytymisellä, josta vastapuolta syytettiin ”hajotustoiminnasta” 

tai ”välinpitämättömyydestä neuvotteluita kohtaan”. Marraskuussa 1973 SOL:n hallitus 
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hyväksyi virallisesti jäsenikseen OuMO:n lisäksi Turun Marxilaiset Opiskelijaryhmät 

(TuMO) ja Tampereen Yliopiston Marxilaiset Ryhmät (TYMR). Samaan aikaan 

Yhteisrintamaa julkaisevien järjestöjen määrä oli noussut jo kymmeneen. Mukana oli Oulun, 

Turun ja Tampereen lisäksi Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Savonlinna ja Vaasa. 

Järjestäytyneestä ylioppilassosialismista kahdessa eri leirissä oli tullut koko maan kattava 

ilmiö.  Tuossa vaiheessa yhtenäisyyden toivottiin tapahtuvan molemmin puolin nimenomaan 

SOL:n puitteissa.208 

Vuoden 1974 aikana Yhteisrintaman ympärille organisoituneista järjestöistä vakiintui termi 

Kansandemokraattiset Opiskelijajärjestöt (KOJ), joka OSO:n mukaan oli nimenomaan 

Oulusta levinnyt yleiseen käytäntöön.209 6.10.1974 pidettiin Helsingin Kulttuuritalossa KOJ:n 

syyskonferenssi, joka oli jatkoa edellisenä talvena Turussa järjestetyille valtakunnallisille 

yhteisrintamajuhlille, johon myös oululaisia osallistui.210 Syyskonferenssissa nimettiin oma 

toimikunta, johon OSO: laisista valittiin Kaarlo Rantala. Tällä toimikunnalla oli kymmenen 

jäsenjärjestöjensä valtuutus käydä tulevia yhtenäisyysneuvotteluja.211 Konferenssilla oli 

SKDL:n ja SKP:n päälinjan eli enemmistöläisten tuki, mikä vain voimisti aikaisempaa 

jakolinjaa opiskelijasosialismissa. Kaikessa uutisoinnissa korostettiin nimenomaan SOL:n 

olevan ongelma, joka ei tunnusta edes SKP:n osapuolten voimasuhteita. SOL oli tukeutunut 

SKP:n ”terveisiin voimiin” 9. liittokokouksessaan tarkoittaen luonnollisesti puolueen 

vähemmistöpuolta, mitä se ei tietenkään itse kutsunut vähemmistöksi. Samassa yhteydessä 

julkaistiin myös yhtenäisyysvetoomus, jonka mukaan SKP:n politiikan tunnustaminen pitäisi 

olla lähtökohta myös opiskelijapolitiikassa. Tällä tarkoitettiin tietenkin SKP:n päälinjaa, mikä 

oli SOL:lle mahdoton asia hyväksyä. Tässä konferenssissa myös lausuttiin julkisesti 

ensimmäisen kerran mahdollisuus oman valtakunnallisen liiton perustamisesta.212 1970-

luvun suomalaisessa kommunismissa tämä oli todella voimakas lausunto. Itse emäpuolueessa 

vastaavaa ei ollut koskaan tapahtunut, mitä on selitetty NKP:n vahvalla vaikutuksella niin 

taloudellisesti kuin ideologisestikin.213 

Syksyllä 1975 asetettiin taas uusi toimikunta ratkaisemaan opiskelijaliikkeen ”avointa 

hajaannusta”. Työryhmään kuului enemmistöläisistä SKP:n puheenjohtaja Aarne Saarinen ja 

varapuheenjohtaja Olavi Hänninen sekä vähemmistöläisistä Tiedonantajan päätoimittaja ja 
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poliittisen toimikunnan jäsen Urho Jokinen sekä SDNL:n Hannu Vuorio. Kokoonpano 

osoittaa, että opiskelijaliikkeen riidat otettiin puolueessakin ainakin paperilla tosissaan.214 

Lähteistä tosin ei ilmene kuinka paljon vaivaa toimikunta muiden kiireiden ohella 

opiskelijoiden hajaannukseen osoitti. Joka tapauksessa he eivät saaneet yksimielistä ehdotusta 

yhdistymisen pohjaksi, mikä osoittaa suomalaisten kommunistien riitojen hankaluutta. 

Marraskuussa pidetyssä KOJ:n 3. konferenssissa vaadittiin ylimääräistä SOL:n liittokokousta, 

ja esitettiin erittäin laaja ja yksityiskohtainen esitys yhtenäisyysneuvotteluille. Tämä jäi 

viimeiseksi suureksi liittotason yritykseksi pelastaa tilanne. KOJ rekisteröitiin virallisesti 

seuraavana syksynä 22.9.1976, mutta yhdistysrekisteriin oli jätetty ilmoitus jo toukokuussa.215 

Toimenpiteen taustalla oli muodolliset järjestötekniset syyt, joille annettiin paljon painoarvoa 

1970-luvulla. Lisäksi tämä mahdollisti pääsyn valtion taloudellisen avun piiriin.216 Tässä 

asiassa KOJ oli antanut paljon etumatkaa SOL:lle, joka oli saanut uuden lain 

mahdollistamana jo vuonna 1974 valtionapua 100 000 markkaa.217 

Vuosi 1974 oli juhlavuosi monessa suhteessa kommunisteille ja kansandemokraattiselle 

järjestöväelle. SKP:n julkiseksi tulosta ja SKDL:n perustamisesta tuli kuluneeksi pyöreät 30 

vuotta. Tämän lisäksi myös OSO täytti 10 vuotta. Itse SKP:n ja SKDL:n valtakunnallinen 

pääjuhla pidettiin Suomen suurimmalla urheiluareenalla Helsingin olympiastadionilla 1-

2.6.1974. Tämän kaltaisilla tilaisuuksilla oli kollektiivisuutta korostaneelle kd-liikkeelle aina 

suuri merkitys. Se näytti joukkovoiman konkreettisesti, mikä tarkoitti luonnollisesti parempia 

mahdollisuuksia taistelussa porvaristoa vastaan.  Työväenluokan omassa retoriikassa massat 

olivat köyhälistön ainoa keino saada parantaa omaa tilaansa porvariston tunnetusti hallitessa 

maailmaa rikkauksien ja tuotantovälineidensä ansiosta. Itse juhla oli järjestäjien näkökulmasta 

suurmenestys, ja stadion oli täynnä väkeä.218 

Helluntaina 1974 pidetystä suurjuhlasta tuli myös nuorisoliikkeessä sisäinen voimien mittelö. 

OSO yhdessä muiden KOJ-järjestöjen ja nuorisoliittolaisten kanssa 

valmistautui ”liikkeemme juhlavuoteen ja kamppailumme merkkivuoteen”, kuten 

Yhteisrintama asian ilmaisi.219 Tällä korostettiin SKDL:n yhteistyöjärjestön luonnetta, ja 

SKP:n asemaa puolueena osana kansandemokraattista liikettä. SOL:n Soihdunkantaja julkaisi 
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juttusarjan haastatellen SKP:n vanhoja puolueveteraaneja, ja mainosti samalla tulevaa SKP:n 

juhlaa pidettäväksi 1.6.1974 jättäen SKDL:n ja koko juhlien seuraavan päivän kokonaan 

mainitsematta.220 SOL piti samalla kevätkonferenssinsa juuri kahtena edeltävänä päivänä, 

joten Helsingin ulkopuolelta saapuneetkin pystyivät yhdistämään nämä kaksi tapahtumaa.221 

Olympiastadionin juhlien valmistelut aloitettiin jo edellisenä keväänä, ja SDNL:n sisällä 

käytiin vilkasta keskustelua järjestöpaitojen tarpeellisuudesta. Niitä oli käytetty aikaisemmin, 

mutta tapa oli kuihtunut vuosiksi. Vaihtoehtoina oli DDR:n nuorisojärjestön FDJ:n222 

tyylinen sähkönsininen tai aatteen mukainen punainen paita. SKP:n vähemmistön 

voimahahmo ja keskuskomitean jäsen Markus Kainulainen oli omina nuorisoliittovuosinaan 

pitänyt sinistä paitaa, joten sitä kannatti SOL ja SDNL:n vähemmistöläiset. SDNL:n 

juhlatoimikunta, joka oli enemmistöläisten hallussa tilasi kuitenkin punaisia paitoja, koska 

heidän mukaansa SDNL:lla oli ollut useita eri värejä paidoissaan, eikä sininen ollut heistä 

erityisen perinteikäs. Paitahankkeita johdettiin kuitenkin itsenäisesti, ja lopputuloksena olivat 

osapuolten edustamat eri värit. Punaisten paitojen tilaus kuitenkin takkuili, ja sinisiä paitoja 

löytyi olympiastadionilta huomattavasti enemmän, mistä SOL otti täyden ilon irti. 

Enemmistöläiset lehdet taas vaikenivat koko paita-asiasta. Ylioppilasjärjestöjen ja 

nuorisoliittolaisten paidat erottivat toisistaan vain hihamerkki.223 Järjestöpaitojen tilaus 

muutti monet tulevat vappumarssien tyyliset yhteiset tilaisuudet paitakamppailuiksi. 

Vuodet 1974–1976 olivat ylioppilassosialismin huippuaikaa Oulussa, jos sitä mitataan 

tilaisuuksien määrän, koon ja jäsenten aktiivisuuden mukaan. Kaiken lisäksi OSO ja OuMO 

keräsivät säännöllisesti ylioppilaskuntavaaleissa yhteensä yli 20:n %:n kannatuksia.224 

 

3.2 Enemmistökommunismi nimetään eurokommunismiksi 

Kommunistinen liike on aina paikallisuuden ohella omannut kansainvälisen luonteensa. 

Suhteita on pidetty yllä moneen suuntaan. Suomen maantieteellisen sijainnin ja 

yhteiskuntajärjestelmänsä vuoksi Neuvostoliitto ja Itä-Euroopan sosialistiset maat olivat 

luonnollinen suunta yhteistoiminnalle. SKP oli myös tiiviisti yhteyksissä kapitalististen 

maiden kommunististen puolueiden kanssa. Vaikutusvaltaisimmat puolueet maidensa 
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politiikassa löytyivät Ranskasta ja Italiasta. Myös Espanjan ja Kreikan puolueiden vaiheita 

seurattiin, vaikka niiden rooli oli enemmän tai vähemmän maanalainen johtuen rajoittuneista 

poliittisista oikeuksista.225 

Sysäyksen kansainväliseen sosialismikeskusteluun antoi Ranskan kommunistisen puolueen 

(Parti communiste francais, PCF) luopuminen proletariaatin diktatuuri -termistä 

puoluekokouksessaan vuonna 1976. SKP oli tehnyt saman jo seitsemän vuotta aiemmin, 

mutta puolueohjelmassa mainittiin edelleen työväenvalta -termi, eikä siinä sitouduttu 

monipuoluejärjestelmään ja vähemmistön demokraattisiin oikeuksiin.226 Vuotta aiemmin 

1975 Italian kommunistisen puolueen (IKP) johtaja Enrico Berlinguer esitteli kuuluisaksi 

muodostuneen historiallisen kompromissinsa, mikä tarkoitti poikkeuksellisesti yhteistyötä 

Kristillisdemokraattien kanssa.227 Berlinguer korosti myös monipuoluejärjestelmää, valtion 

ei-ideologista luonnetta ja laajoja kansalaisvapauksia. Kaikissa näissä konferensseissa myös 

SKP:llä oli oma edustuksensa, ja ajatukset levisivät nopeasti SKDL:n järjestökenttään. 

Kansan Uutisten silloinen päätoimittaja Erkki Kauppila kirjoittaa muistelmissaan, kuinka 

hän toi eurokommunistisia ajatuksia ahkerasti esille, mutta itse termiä ”eurokommunismi” 

hän ”kavahti taktisista syistä”.228 Termi on myös kaikissa OSO:n lähteissä kirjoitettu aina 

sitaatteihin, mikä osoittaa tiettyä varautuneisuutta. Sitä ei haluttu vahingossakaan suunnata 

ketään kohtaan, mikä tässä tapauksessa tarkoittaa juuri Neuvostoliittoa. Neuvostovastaisuus 

oli suuri synti koko Suomen poliittisessa kentässä 1970-luvulla, ja sitä leimaa haluttiin välttää 

kaikin keinoin puoluetaustasta riippumatta. 

OSO järjesti loppuvuodesta 1977 tieteellisen sosialismin seminaarin otsikolla ”Suomen tie 

sosialismiin”. Seminaariin koottiin kansainvälisesti pinnalla olleet keskustelun aiheet 

demokratian sisällöstä ja poliittisista vapauksista. Eurokommunistisissa keskusteluissa 

korostettiin sosialismia päämääränä, jossa olosuhteet määräävät strategian, mitä toteutetaan. 

Niiden mukaan jo Lenin aikanaan ohjeisti tällä tavalla muiden maiden veljespuolueita 

taistelussa kapitalismia vastaan. Tällä korostettiin jokaisen maan omia erityisolosuhteita, eikä 

sitä haluttu suunnata millään tavalla Neuvostoliittoa tai muita sosialistisia maita vastaan. 

Sisällöllisesti OSO:n konferenssista säilyneet lähteet eivät tuo aiheeseen mitään uutta. 

Vasemmistososialisti Ele Alenius oli hyvin samankaltaisesti pohtinut sosialismiin siirtymisen 

parlamentaarista tietä teoksessaan Sosialistiseen Suomeen jo vuonna 1969. Aleniuksen 
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pääkohtina oli demokraattisten instituutioiden säilyttäminen, ja niiden edelleen kehittäminen. 

Tämä tarkoitti teoriassa myös sosialismista luopumista kansan selvän enemmistön niin 

halutessaan. Alenius osallistui ahkerasti sosialismi- ja demokratiakeskusteluihin 

eurokommunismin vuosina.229 Seminaarin ja koko 1970-luvun toisen puolivälin päätökset 

Ranskassa ja Italiassa kertoivat ajan muuttuneen ja kommunististen puolueiden olevan 

integroituneita omien maidensa poliittiseen päätöksen tekoon myös periaatteellisesti, ei 

pelkästään käytännössä. Ne eivät edelleenkään luopuneet marxismi-leninismistään, mutta 

tiukka NKP:n johtama tulkinta oli löystymässä, missä asioiden hoidossa luotettiin yhden 

puolueen hallintaan. Se tarkoitti myös hyvin yhdenmukaista sosialistista maailmaa. 

Eurokommunistisissa pohdinnoissa tuotiin aina voimakkaasti esille sosialismin käytännön 

erilaisuus eri maissa, oli sitten kyseessä Suomi, Italia, Ranska tai Tšekkoslovakia. Myös 

kritiikki reaalisosialismia kohtaan tuotiin eri tavalla esille. KOJ:n Yhteisrintama -lehti julkaisi 

vuonna 1978 laajan artikkelin Rudolf  Bahron teoksesta Vaihtoehto – reaalisesti olemassa olevan 

sosialismin kritiikkiä, joka toi tekijälleen kahdeksan vuoden vankeustuomion DDR:ssä.230 

Myös OSO:n Punaset julkaisi kansanedustaja Ilkka-Christian Björklundin kirjoittaman 

arvostelun samasta teoksesta.231 

Vähemmistön kanta itse sosialismikeskusteluun oli yleisesti positiivinen, mutta sen luonnetta 

arvioitiin heidän mielestään vääristä lähtökohdista. Eurokommunistisiksi nimetyt pohdinnat 

saivat neuvostovastaisuuden leiman tai ne tulkittiin porvariston propaganda-aseeksi, jolla 

länsimaiden kommunistiset puolueet yritettiin saada sosialistisia maita vastaan. Koko 

keskustelu lytättiin toisin sanoen voimakkain sanankääntein. Sisällöllisesti 

vähemmistöpiireissä eurokommunismin väitteisiin vastattiin vain työväenluokan pystyvän 

puolustamaan työtätekevän kansan etuja.232 Varsinaisesti diktatuuria ei lähdetty 

puolustamaan tai itse terminologiseen väittelyyn proletariaatin diktatuurin tai työväenvallan 

puolesta. Vuoden 1978 OuMO:n säännöllisten opintopiirien yhtenä aiheena oli ”Saako 

Suomessa keskustella sosialismista?” Kyseisen tilaisuuden tarkemmasta sisällöstä ei ole 

olemassa dokumenttia, mutta se kuvaa aiheen kiinnostusta myös oululaisen 

ylioppilassosialismin vähemmistölaidalla.233 
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Kansanedustajista ahkeria sosialismikeskusteluihin osallistujia olivat jo mainitun Ele 

Aleniuksen lisäksi myös SKDL:n sosialisteihin kuulunut kansanedustaja Ilkka Christian 

Björklund. OuMO:n arkkitehtiopiskelijoiden A-Toveri otti tutuin argumentein kantaa 

Björklundin pohdintoihin sosialismista. Itse aihe oli tervetullut, mutta neuvostovastaisuuden 

lisäksi Björklundin pohdinnat liitettiin osaksi porvariston propagandatoimiin sosialismia 

vastaan.234 2000-luvun näkökulmasta Aleniuksen syyttely neuvostovastaisuudesta oli 

perusteetonta. Hän tuo pohdinnoissaan esille selkeästi historiallisten olosuhteiden 

erilaisuuden, ja suorastaan puolustelee lokakuun vallankumousvuoden 1917 ratkaisuja 

Venäjällä. Silloin ryhdyttiin rakentamaan maailman ensimmäistä sosialistista valtiota, ja 

muuta käytännön esimerkkiä ei vielä ollut. Tuosta mallista ei kuitenkaan Aleniuksen mukaan 

pitänyt tulla ainoaa oikeaa mallia.235 

 

3.3 Osapuolten paluu yhteen toiminnan hiipuessa 

SKP:n kuuluisasta ylimääräisestä edustajakokouksesta vuodesta 1970 asti yhteneväisyyden 

lujittaminen kuului molempien osapuolten viralliseen mantraan. Yleensä vedottiin aina 

edellisen edustajakokouksen asiakirjaan, missä kuitenkaan ei sisällöllisesti mitään mullistavaa 

ollut sovittu. Yhteiseksi kannaksi onnistuttiin saamaan ainoastaan periaatteellinen 

lähentyminen, niin käytännön reaalipolitiikassa kuin aatteellispoliittisestikin. Nämä asiakirjat 

oli tehty toimikunnissa, joissa molemmilla osapuolilla oli aina oma edustuksensa sovitun jaon 

mukaisesti. Ylioppilassosialismissa SOL ja KOJ toteuttivat samaa kaavaa valtakunnallisella 

tasolla, ja OSO ja OuMO paikallisella tasolla. Toinen toteutti ”SKP:n päälinjaa” ja toinen 

oli ”SKP:n apulainen ja reservi”. Virtain liittokokouksesta asti vuodesta 1970 vaadittiin 

molemmin puolin yhdentymisneuvotteluita ja yhteistyömuotojen kartoitusta, mutta mitään 

riitaisia vaaliliittoja ja edustajistoryhmiä kummempaa ei saatu aikaiseksi.236 

Syksyllä 1977 OSO:n ja OuMO:n yhteistyö lähti viimein konkreettisesti käyntiin. 

Kaupungintalolla pidettiin yhteinen luentosarja aiheesta ”60 v lokakuun vallankumouksesta 

ja Suomen itsenäisyydestä”. Lisäksi yhteisseminaarissa pohdittiin opiskelijoiden ja 

sivistyneistön luokka-asemaa. Tilaisuuksissa molemmilla osapuolilla oli oma puhujansa.237 

Samana syksynä saatiin aikaiseksi myös sopimus syksyn ylioppilaskuntavaalien vaalirenkaasta 
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ja yhteisestä edustajistoryhmästä. Sopimus sisälsi myös aikeen muunlaisen yhteistyön 

jatkamisesta. Epäluulot olivat kuitenkin edelleen varsin suuret. Vaaleihin oli varauduttu 

jättämään myös täysin itsenäiset ehdokaslistat, jos sopimusta ei saadakaan aikaiseksi.238 

SYL:n liittokokouksen yhteydessä KOJ ja SOL allekirjoittivat virallisen asiakirjan 

yhteistyöstä. Siinä lähdettiin yhteistyöstä kahden itsenäisen järjestön pohjalta, mikä 

OSO:nkin kanta oli ollut. Aikaisemmin SOL katsoi yhteisrintamajärjestöt vain 

hajotusjärjestöinä, ja se vaati koko toiminnan sulauttamista niihin. Nyt SOL:lle kelpasi 

asteittainen lähentyminen. Mitään erityistä aatteellista lähentymistä ei kuitenkaan tapahtunut. 

KOJ:n kantakin oli, että SOL:n asenne muuttuisi johdonmukaisella järjestötyöllä, mikä toisti 

tuttua molemmin puolista mantraa jo monen vuoden ajalta.239 

Seuraavana lukukautena SOL ja KOJ saivat liittotasolla solmittua sopimuksen 

valtakunnallisesta vaalirenkaasta vuoden 1978 ylioppilaskuntavaaleihin ja muusta 

yhteistoiminnasta.240 Tätä sopimusta ei kuitenkaan Oulussa saatu ratifioitua, ja OSO ja 

OuMO lähtivät taas vaaleihin itsenäisinä. KOJ:n neuvosto totesikin 

marraskuussa ”aatteellisen ja poliittisen suuntautumisen selkiytyneen eri suuntiin”. Koko 

yhdistyminen oli ottanut takapakkia, ja se nähtiin suorastaan epärealistisena.241 Vuoden 1979 

vaaleihin haluttiin selkeästi hakea uutta, ja tällä kertaa haettiin koko vasemmiston 

vaalirengasta, jossa OSO:n, OuMO:n ja OOSY:n lisäksi piti olla mukana myös sitoutumaton 

vasemmisto. Kd-järjestöt saivatkin vaalirenkaan aikaiseksi demareiden kanssa 

sitoutumattomien muodostaessa oman ryhmänsä muiden sitoutumattomien kanssa nimellä 

Toimivat järjestöt.242 Vasta vuoden 1981 vaaleja varten OSO ja OuMO saivat muodostettua 

pysyvämmän yhteistyömuodon PORO:n (Pohjolan Radikaalit Opiskelijat), jonka 

perustajakokouksen 25:stä läsnä olleesta kymmenkunta ei kuulunut kumpaankaan 

järjestöön.243 Saman vuoden konferenssissa KOJ päätti lakkauttaa itsensä ja SOL kutsui 

perustajajäsenensä (OSO, TOS ja TuASS) syksyn liittokokoukseen. Virallisesti SOL eheytyi 

vuoden 1982 ylimääräisessä liittokokouksessa OSO:n jäädessä Ouluun ainoaksi 

ylioppilassosialistiseksi järjestöksi, kun OuMO oli sulautunut siihen samana vuonna.244 
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OSO:n ja OuMO:n kuuluttamaa ”aatteellispoliittista” lähentymistä ei koskaan tapahtunut. 

Marraskuussa 1978 jäsenkirjeessä mainittu ”aatteellinen selkiytyminen eri suuntiin” tiivisti 

asiat osuvasti. 1970-luvun puolenvälin jälkeinen eurokommunistinen aika vei OSO:a vain 

kauemmaksi puhtaasta luokkakantaisesta marxismi-leninismistä, mistä SOL järjestönä piti 

yhä tiukasti kiinni. Toisaalta OSO:n eurokommunistiset pohdinnat eivät kasvattaneet 

jäsenmäärää millään tavalla, eikä yhdistymisen aikoihin niitä enää pohdittu millään tavalla. 

Yhdentymiseen tarvittiin lopulta kaksi asiaa. Vuosien 1970–1973 mukana olleen järjestöväen 

vaihtuminen, joka tapahtui OSO:lla nopeammin kuin OuMO:lla. Toinen oli kannatuksen 

raju lasku. Yhdistyminen tapahtui vasta pakon edessä, ja sen toteuttivat ihmiset jotka eivät 

enää välittäneet mistä riidoissa oikeastaan oli alun perin ollut kysymys.245 Sisäisessä 

tiedonkulussa tärkeässä roolissa olleiden jäsenkirjeiden sävykin muuttui vuosikymmenen 

vaihtuessa. Tästä hyvä esimerkki on joulukuulta 1980: 

Joulukuussa keskusteltiin OuMO:laisten kanssa yhteistyöstä, sulautumisesta, fuusiosta ihan millä nimellä 

moista halutaan kutsua. Oulun Akateemiset Sosialistit ry:n haamu ilmestyi keskustelijoille kaljahuurujen 

seasta. Neuvotteluissa ei päästy sen pitemmälle kuin että päätettiin jatkaa niitä joululoman jälkeen, kutsua 

kokoon Suuri Kokous, jossa puhuttaisiin asioista isommalla porukalla. Eräs neuvottelijoista epäili 

tällaisten paperinmakuisten kutsujen vetovoimaa ja esitti, että pantaisiin huhu kiertämään että osolaiset ja 

oumolaiset polttavat Rauhalan pihalla jäsenkirjojaan tammikuun pimeänä yönä, tanssivat voo-doota 

piirissä rovion ympärillä, polttavat rauhanpiippua sovinnon merkiksi ja pitävät palopuheita.246 

Jäsenkirjeet olivat luonnollisesti tarkoitettu vain omille jäsenille, mutta edellä kuvattu 

humoristinen ote oli uudenlainen tapa lähestyä jäseniä verrattuna aikaisempaan. Lisäksi 

niiden kirjoittamisessa heijastui jonkinlainen velvollisuus aseman velvoittamana, mikä piti 

sisällön hyvin asiakeskeisenä keskittyen välttämättömään sääntömääräiseen kokoukseen tai 

muuhun informaatioon. 

Yhteisöille on yleensä hyvin luonnollista antaa mahdollisimman kattava ja laaja kuva 

itsestään. Tämä pätee niin liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin, kuin yleishyödyllisiin 

yhdistyksiinkin. Poliittisilla järjestöillä tuo korostuu vielä, kun kannatusta mitataan 

säännöllisin väliajoin vaalituloksilla. OSO ja OuMO elivät kasvun ja toimintansa kulta-

                                                 
245 OSO:n johtokunta vaihtui koko ajan tasaisesti. Esim. vuoden 1975 johtokunnasta ei ollut enää yhtään 
samaa nimeä kahta vuotta myöhemmin. OSO. Bb Johtokunnan jäsenet. KansA; OuMO:n perustajajäsenet 
Hannu Siren ja Tapani Risku olivat vielä 1979 yo-vaaliehdokkaina. Risku vielä seuraavanakin vuonna, mutta ei 
enää PORO:n aikaan. YO-lehti 26.10.1979. YO-lehti 24.10.1980. 
246 Anna-Mari Ahlgrenin ja Terhi Kilven OSO:n jäsenkirje 30.12.1980. OSO. FA Lähetetyt jäsenkirjeet. 
KansA. 



aikansa koko ajan resurssien ylärajoilla. Hyvä esimerkki on vuodelta 1974, jolloin elettiin 

useiden juhlavuosien vuotta. Taloudellisten- ja henkilöresurssien puuttumisen vuoksi ei saatu 

aikaiseksi kuin yksi numero omaa OSO-infoa, ja sekin vain oman järjestön 10-vuotistaipaleen 

johdosta.247 Oma julkaisutoiminta toki vilkastui taas seuraavaksi vuodeksi, mutta tämä oli 

ensimmäinen konkreettinen merkki toiminnan haavoittuvuudesta. 

OuMO lisäsi kannatustaan syksyn 1977 vaaleissa yhdellä paikalla, mutta ylioppilassosialismin 

vetovoima oli jo laantunut lukuvuonna 1977–78. Edellisenä vuonna uusia jäseniä oli tullut 

vielä 36, mutta syksyn aikana enää 6.248 Myös OuMO:n järjestöllinen tila oli heikentynyt 

merkittävästi. Osastojen toiminta oli kuihtunut muutamien aktiivien rutiiniksi, ja levikkityö 

oli lakannut melkein kokonaan.249 SOL:n ylpeyden aihetta Soihdunkantajaakin oma jäsenistö 

vielä tilasi velvollisuudesta, mutta harva enää luki. Tämä huomioitiin toki järjestön sisälläkin, 

ja todettiin 70-luvun alkupuolen sukupolvien valmistuttua OuMO:n kaipaavan uutta verta. 

Kaivattiin vuosien 71–72 vanhaa toverihenkeä ja helppoutta liittyä järjestöön. Lääkkeeksi 

tarjottiin johtotason ryhdistymistä, levikkityön piristämistä ja vanhojen samojen piirien 

hajottamista. SOL:n tekemistä OuMO:ssa kuvailtiin ”liikaa papereiden tekemiseksi ja 

kokouksissa istumisiksi”.250 

Sisällöllisesti SOL ja OuMO eivät uudistuneet oikeastaan millään tavalla. Kun KOJ:n puolella 

puhuttiin eurokommunismista, OuMO:n toimintasuunnitelmat toistavat samoja 

kampanjoita ja teemoja kuin vuosikymmenen alkupuolellakin. Toiminnan pääpainopisteiksi 

kuvailtiin keväällä 1979 demokraattisen käänteen välttämättömyyden selvittäminen 

opiskelijoiden keskuudessa, SOL:n lujittaminen ja taistelu jännityksen lievenemisen, rauhan 

ja neuvostoystävyyden puolesta ja olemassa olevan sosialismin propagointi.251 Tällä 

listaukselle annettiin vielä hyvin samantyylinen SKP:hen pohjautuva marxilais-leninistinen 

lataus kuin lähes kymmenen vuotta aikaisemminkin. Tällä sanomalla ei selkeästi ollut enää 

samaa vetovoimaa uusiin opiskelijapolviin, ja ongelmien tiedostamisesta huolimatta yritykset 

muuttaa kurssia eivät tuottaneet tulosta. 

Ylioppilaskuntavaalien äänestysprosentti oli korkeimmillaan vuoden 1971 vaaleissa (66,8 %). 

Se hiipui 56,8 %:n vuoden 1975 vaaleissa. Sen jälkeen kahdessa vuodessa tapahtui 

                                                 
247 OSO:n toimintakertomus 1974 (luonnos). OSO. DB Toimintakertomukset. KansA. 
248 Raportti OuMOn vaalityön seminaarista 23.10.1977. 1 D SOL OuMO. KansA. 
249 Raportti järjestökäynnistä Oulussa HN 16.10.1977. 1 D SOL OuMO. KansA. 
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äänestysvilkkaudessa suuri romahdus prosentin laskiessa 43,7:ään vuoden 1977 vaaleissa.252 

Poliittisten puolueiden vallan mureneminen Oulun ylioppilaskunnassa alkoi nimenomaan 

kansandemokraateista. OuMO:n listoilta osallistui jo vuoden 1976 vaaleihin sitoutumattomat 

demokraatit, joiden äänimäärä jäi ainoastaan 15:sta, mutta tämä enteili jo tulevaa.253 

Seuraavana vuonna heidän äänimääränsä kasvoi jo 44:n, mutta edustajistopaikat jäivät vielä 

haaveeksi.254 Vuoden 1979 vaaleissa poliittiset puolueet eivät saaneet Oulussa kaikkia 

edustajistopaikkoja ensi kerran kymmeneen vuoteen. Toimivat veivät kolme paikkaa, joiden 

mukana myös sitoutumattomat demokraatit olivat. Tätä muutosta kuvattiin OSO:n 

jäsenkirjeessä yksiselitteisesti ”vaalikatastrofiksi”. OSO menetti viidestä paikasta kaksi ja 

OuMO:kin neljästä yhden.255 Oulun ylioppilaskunnassa tapahtuva kehitys ei ollut mitenkään 

poikkeuksellista SKDL:n valtakunnalliseen vaalikehitykseen. Eduskuntavaalien tulos parani 

hieman vuoden 1970 vaalien jälkeen ollen vuonna 1975 18,9 %. Seuraavissa vaaleissa 1979 

kannatus putosi prosenttiyksikön verran, mutta vuoden 1983 vaaleissa kannatus romahti 

13,5 %.256 Kd-järjestöjen yhteinen paikkaluku Oulun ylioppilaskunnassa oli 10 vuonna 1978. 

Kolme vuotta myöhemmin PORO:na vaaleihin osallistuneet OSO ja OuMO saivat yhteensä 

vielä seitsemän edustajaa, mutta seuraavissa vaaleissa vuonna 1983 ensi kertaa virallisesti 

yhdistyneenä OSO:n paikkaluku jäi enää kolmeen.257 

Ylioppilaskuntavaalitulos 1979 tuli selvästi yllätyksenä järjestöaktiiveille, vaikka nuorten 

passiivisuudesta yhteiskunnallisiin asioihin oli jo valitettu alkuvuodesta kirjatussa vuoden 

1978 toimintakertomuksessa258. Vaalitappio aiheutti erittäin suuren itsekritiikin paikan, jossa 

viitattiin saamattomuuteen, byrokraattisuuteen ja jähmeyteen niin ylioppilaspolitiikassa kuin 

kd-liikkeessäkin. Tämä kritiikki suunnattiin kaikille puolueille, mukaan lukien oma puolue. 

Koko kd-liikkeelle suunnattiin vielä ylimääräistä kritiikkiä pitkään jatkuneista 

osapuoliriidoista.259 Järjestöaktiivien pula oli ollut jo muutaman vuoden näkyvissä OSO:ssa 

ja OuMO:ssa, vaikka ulospäin toiminta näyttikin hyvin aktiiviselta.260 Hommien kasautumista 

valitettiin lähinnä järjestöraporteissa omalle väelle, mutta luennot ja julkaisut hoidettiin vielä 

                                                 
252 Ks. liite 2. 
253 Pj. Pentti Kivirannan OSO:n Jäsenkirje 4.12.1976. OSO. FA Lähetetyt jäsenkirjeet. KansA. 
254 Punaset 3/79. OSO. DD Lehdet. KansA. 
255 Pj. Pentti Kivirannan, Terhi Kilven ja Matti Harjun jäsenkirje 11/79, 26.11.1979. OSO. FA Lähetetyt 
jäsenkirjeet. KansA. 
256 http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/vaalit2003_vaalitilastot_aspuoluekannatus.html 
257 Ks. liite 2. 
258 OSO:n Toimintakertomus vuodelta 1978. OSO. DB Toimintakertomukset. KansA. 
259 Pj. Pentti Kivirannan, Terhi Kilven ja Matti Harjun OSO:n jäsenkirje 11/79, 26.11.1979. OSO. FA 
Lähetetyt jäsenkirjeet. KansA. 
260 Pekka Jurvelinin haastattelu. Oulu 26.9.2009. Myös muut lähteet tukevat tätä tulkintaa. 

http://www.stat.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/vaalit2003_vaalitilastot_aspuoluekannatus.html


vuonna 1979 hyvin. Lisäksi vuosi oli OSO:lle juhlavuosi järjestön täyttäessä 15 vuotta. 

Selkeäksi vedenjakajaksi muotoutui seuraava vuosikymmenen vaihde, vaikka edelliset vuodet 

olivatkin enteilleet toiminnan hiipumista. 

 

3.3.1 OSO:n ja OuMO:n suurin konkreettinen ero näkyi suhtautumisessa Neuvostoliittoon 

Koko 1970-luvun suomalaista kommunismia ja sitä myöten ylioppilassosialismia sävyttäneet 

osapuolierot voidaan jakaa aatteellispoliittisiin ja konkreettisiin eroihin. Näin myös itse 

osapuolet tekivät koko hajaannuksen ajan. Aatteellispoliittisia eroja olivat enemmistön 

eurokommunismia ja vasemmistososialismia lähentynyt katsantokanta, verrattuna 

vähemmistön oikeanlaista puolueuskollisuutta korostaneeseen ja NKP:tä seuranneeseen 

lähestymistapaan. Konkreettisesti tämä näkyi suhtautumisessa Tšekkoslovakian 

miehitykseen vuonna 1968 ja SOL:n periaateohjelmakeskusteluihin. Sisäisen hajaannuksen 

aika piti sisällään paljon mielipide-eroja organisaatiosta, joita perusteltiin aatteellisilla 

argumenteilla. Näistä on OSO:n ja OuMO:n materiaaleista mahdoton päätellä milloin 

todelliset syyt olivat taktisia, toisen osapuolen tietäessä joutuvan vähemmistöön. 

Taktikointisyytöksiä viljeltiin runsaasti molemmin puolin ja sopimusneuvotteluiden 

kariutuessa toista osapuolta syytettiin aina yhteistyökyvyttömyydestä. 

Enemmistö- ja vähemmistökommunismin näkyvimpänä erona mainitaan usein 

suhtautuminen Neuvostoliittoon.261 Se edusti molemmille maailman ensimmäistä 

sosialistista valtiota, ja oli siten erittäin tärkeä osa sosialistista maailmankatsomusta. Lisäksi 

molemmat osapuolet olivat tiukasti EEC-sopimusta vastaan ja virallisen YYA-

sopimuspolitiikan puolesta. Lisäksi idänsuhteita tuli kehittää entisestään YYA-sopimuksen 

hengessä. Molemmat korostivat Neuvostoliiton saavutuksina myös voimakkaasti sen roolia 

fasismin pysäyttäjänä toisessa maailmansodassa.262 

Neuvostoliittoa ja muita sosialistisia maita kuvattiin vierailujen ja Neuvostoliittolaisen 

uutistoimisto APN:n runsaan materiaalin mukaan. OSO teki yhdessä oululaisten 

nuorisoliittolaisten kanssa tutustumisretken Murmanskiin 22–25.11.1973. Matkakuvauksen 

sävy on hyvin ylistävä. Murmansk kaupunkina nähtiin dynaamisena ja kehittyvänä, ja itse 

neuvostosysteemissä opiskelu sai kauniin ideaalin kuvan. Siellä opiskelu oli ilmaista, ja sen 
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päätyttyä odotti varma työpaikka. Työttömyys mainittiin nimenomaan kapitalistisen maan 

ongelmaksi. Opiskeluolosuhteet Neuvostoliitossa olivat stipendien, kirjojen, 

terveydenhuollon ja lomien osalta hoidettu täydellisesti.263 Matkakuvauksen kirjoittaja Seppo 

Moilanen kuvaili jälkeenpäin myös matkalla nähtyjä ränsistyneitä taloja ja muuta vähemmän 

hohdokasta, mutta viralliseen matkakuvaukseen näistä ei kirjoitettu.264 Tässä ihailevassa 

asenteessa ei enemmistön ja vähemmistön välillä ollut mitään eroa 1970-luvun ensimmäisellä 

puoliskolla. OSO:n omissa julkaisuissa ei koskaan moitittu Neuvostoliittoa, mutta 

vastaavanlaisia ylistyskertomuksia ei enää löydy 1970-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. 

Yhteisiä bussimatkoja Murmanskiin järjestettiin myöhemminkin, varmuudella ainakin 

helmikuussa 1976.265 Matkasta ei löydy kuitenkaan minkäänlaista kuvausta, vaikka OSO:n 

Punaset lehti oli tuolloin laaja ja kattava toimintaa kuvaava lehti. Matkakuvauksen 

puuttumisesta ei voi vetää suurempaa johtopäätöstä, mutta idealistinen neuvostoihailu 

väheni vuosikymmenen lopulla huomattavasti.266 

OuMO:n omat julkaisut keskittyivät opintoalakohtaisiin osastolehtiin, ja niissä maailmaa 

havainnoitiin oman alan näkökulmasta. Näissä havainnoissa Neuvostoliitto esitti 

käytännössä aina ideaalia, jota muun maailman tulisi kyseisissä asioissa seurata. Hyvänä 

esimerkkinä biologien huoli maailman ympäristöongelmista, joihin Neuvostoliitossa oli jo 

puututtu. Erona OSO:on oli, että tämän tyyppiset jutut jatkuivat läpi 1970-luvun.267 

Neuvostoliiton ongelmista puhumattomuuden voi liittää ajan suomettumisilmiöön, jonka 

monet aikalaiset ovat tuoneet esiin myöhemmin omissa muistelmissaan.268 Muussa Kd-

liikkeessä suuntautuminen Neuvostoliiton sijasta muualle Eurooppaan oli toimijoiden 

mukaan normaalia avomielistä maailmalle suuntautumista,269 mutta OuMO:ssa 

Neuvostoliiton ja sen saavutusten ylistäminen jatkui läpi 1970-luvun. Hyvänä esimerkkinä 

toimii OuMO:n vuoden 1976 toimintasuunnitelman tavoitteisiin kirjattu tutkimusten 

edistäminen Neuvostoliiton saavutuksista. Sen mukaan sosialismin paremmuus suhteessa 
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kapitalismiin oli ”kiistatonta”, mutta tutkimuksilla kuuluisi tuoda tästä asiasta paremmin 

perusteita esille.270 

Tässä tutkimuksessa korostuu tiedostetusti järjestöjen ns. ylätaso. Lähdemateriaali koostuu 

valtaosin kirjallisista dokumenteista, jotka ovat lähes poikkeuksetta kirjoittanut aktiivijäsen. 

Noissa kirjoituksissa näkökulma on aina selkeästi hyvin järjestökeskeinen. Ulkopuolista tai 

ns. ruohonjuuritason näkökulmaa niissä näkyy hyvin vähän. 1970-luvun kd-liikkeissä oli 

kuitenkin paljon myös rivijäseniä, jotka kävivät vaihtelevasti järjestöjen aktiviteeteissä, mutta 

eivät osallistuneet kirjallisesti toimintaan. Pitkä kahtiajako loi nuorisososialistisiin järjestöihin 

omat toimintakulttuurinsa, joissa oli eroja, mutta myös paljon yhteneväisyyttä ottaen 

huomioon ronskit johtotason sanavalinnat vastapuolesta. Eri kampanjoissa toimiminen 

tarkoitti paljon yhdessä tekemistä OSO:laisten ja OuMO:laisten välillä. Rivijäsenille yhteistyö 

oli hyvin luontevaa, ja usein osapuolivalinta tehtiin arkisesti kaveripiirin perusteella.271 SOL 

aktiivisena katto-organisaationa suoritti järjestökäyntejä jäsenjärjestöihinsä, ja noissa 

raporteissa kuvataan OuMO:a aktiivisena, mutta moititaan velvollisuuksien laistamisesta. 

Tällä tarkoitettiin sääntömääräisiä kokouksia ja muita vaadittavia dokumentteja. OuMO:ssa 

oltiin kyllä innokkaita toimintaan, mutta kirjoituskoneen ääressä eivät lähellekään kaikki 

viihtyneet.272 OOSY:sta OuMO:n vaihtanut Pekka Jurvelin kertoi juuri käytännön 

aktiivisuuden olleen syy OuMO:n valintaan OSO:n sijaan.273 

 

3.4 Uudet teemat ennakoivat tulevaa, ylioppilassosialismi kuihtuu Oulussa 

Yliopistotutkimukset, jotka kuvaavat 1970-lukua poliittiseksi vuosikymmeneksi, kuvailevat 

seuraavan vuosikymmenen alkua ns. yhden asian liikkeiden aikakaudeksi. Se on aikalaistermi 

ja löytyy mainittuna jo vuoden 1979 OSO:n Punaset-lehdestä. Uuden ajan teemoiksi 

mainitaan luonto-, rauha-, nais-, protesti-, ja yksittäiset ilmiöt kuten Koijärvi-liike ja Elävän 

musiikin yhdistys.274 Nämä kaikki teemat esiintyvät jo varovasti vuoden 1978 puolella, ja 

selkeästi 1979. OuMO:n biologian osastolehdessä Haukka luonnonsuojelu oli jatkuva teema 

jo vuodesta 1974 eli lehden alusta asti. Silloin asiat puettiin tiukasti marxilaisiin kehyksiin.275 
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Haukka-lehden artikkeli kuvasi vuonna 1974 metsien suojelua Neuvostoliitossa, ja mukaan 

lisättiin tiukka kritiikki kapitalistisen talousjärjestelmän välinpitämättömyyttä 

ympäristönsuojelua kohtaan.276 Vuosikymmenen lopulla kansallispuistosuunnitelmista 

kertovassa artikkelissa hankkeen asiat selitettiin hyvin laajasti, mutta itse marxilaista teoriaa 

ei enää käsitellä ollenkaan. Todetaan vain kommunistien olleen aina puistosuunnitelman 

puolella.277 Tämä osoittaa innostuksen teoreettisiin pohdiskeluihin laskeneen 

vuosikymmenen alusta. 

Kokonaisuudessaan yhden asian teemat ovat mainittuna, mutta ne eivät ole vielä vuonna 

1979 pääosassa. Seuraava vuonna OSO:n Punaset lehteä ei enää edes julkaistu. Tämä kuvaa 

toiminnan hiipumista joka tasolla. Lehti oli kokonaisuudessaan iso panostus. Siihen tarvittiin 

kirjoittajia, varoja painamiskustannuksiin ja vapaaehtoisia jakamaan lehteä. Kaikista noista 

oli pulaa jo vuonna 1979. 

1970-luvulla ylioppilassosialismi liitti itsensä tiukasti valtakunnalliseen puoluepolitiikkaan ja 

kansainväliseen kommunismiin. Näin ollen käytännössä kaikki yhteiskunnalliset tapahtumat 

ja ilmiöt paikallisista kansainvälisiin olivat niille relevantteja ja mielenkiintoisia, joita nähtiin 

aiheeksi kommentoida tai kirjoittaa niistä. Tuota suhdetta ei virallisesti rikottu missään 

vaiheessa. Yhdistyneen OSO:n ympäriltä vain katosi tekijät ja kuuntelijat, ja tämän johdosta 

OSO:n omaa lähdemateriaalia on 1980-luvulta todella vähän verrattuna edeltävään 

vuosikymmeneen. Kylmän sodan viimeisellä vuosikymmenellä kansainvälisessä politiikassa 

ja sitä myötä suomalaisessa kommunismissakin tapahtui todella paljon, mutta OSO:n 

reagointi noihin tapahtumiin jäi todella vähäiseksi. Itse OSO:n eheytymistäkin aikalaiset 

kuvasivat lausahduksella, ”kaksi hukkuvaa tarttui samaan oljenkorteen”.278 Tämän takia 

ajallisesti suhteellisen pitkä jakso saa tässä tutkimuksessa sivumääräisesti lyhyen panostuksen. 

Suomalaisessa kommunismissa pitkään jatkunut osapuolijako oli henkilöitynyt pitkälti 

enemmistöläiseen puheenjohtaja Aarne Saariseen ja vähemmistön keulamieheen 

varapuheenjohtaja Taisto Sinisaloon. Sinisalo tippui eduskunnasta yllättäen jo vuoden 1979 

vaaleissa279, ja Saarinen jäi pois 1983280. Saman vuoden vaaleissa SKDL menetti lopullisesti 

suurpuolueen aseman häviten peräti kahdeksan paikkaa. Puolueen puheenjohtajaksi Saarisen 
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tilalle nousi jonkinlaisena kompromissina Jouko Kajanoja vuonna 1982. Hänen aikansa jäi 

kuitenkin lyhyeksi, ja vuonna 1984 puheenjohtajaksi valittiin SKP:n enemmistöläisten toinen 

voimahahmo, puolueen pitkäaikainen pääsihteeri Arvo Aalto. Samassa edustajakokouksessa 

vähemmistö syrjäytettiin SKP:n johtopaikoilta, ja vuotta myöhemmin puolueen sääntöjä 

muutettiin, niin että erottamispäätökset tekivät puolueen keskuskomitea edustajakokouksen 

sijaan. SKP erotti kahdeksan vähemmistön hallussa ollutta piirijärjestöä, ja perusti tilalle 

uudet. Vähemmistöläiset perustivat SKP (yhtenäisyyden), jonka vaalijärjestö nimettiin 

Demokraattiseksi Vaihtoehdoksi (DeVa).281 

Vuoden 1987 eduskuntavaaleissa SKDL sai ainoastaan 9,4 % ja DeVa 4,3 % äänistä.282 

Vuosikymmen loppua SKP:tä ravisutti pitkät oikeudenkäynnit vähemmistön erottamisen 

laillisuudesta, SKP:n nimenkäyttöoikeudesta ja suuret taloudelliset ongelmat, joita yritettiin 

korjata osakemarkkinoilla. SKP meni konkurssiin 1992 ja SKDL:n paikan suomalaisessa 

politiikassa peri 29.4.1990 perustettu Vasemmistoliitto.283 SKP (y) sai lopulta pitää nimensä, 

mutta jäi pieneksi marginaalipuolueeksi, joka nykyään käyttää SKP-lyhennettä ilman (y)-

merkintää. 

Yhdistynyttä SOL:a kuvailtiin OSO:n toimintakertomuksessa vuonna 1985 löyhäksi 

kokoelmaksi eri korkeakouluissa toimivia pieniä järjestöjä.284 Useissa omissa arvioissa 

toimintaa kuvattiin ”hapuilevaksi ja suunnittelemattomaksi”. OSO:n jäsenkirjeitä ilmestyi 

harvakseltaan, ja ne olivat usein ruutupaperille käsin kirjoitettuja. Kokouksia pidettiin usein 

jonkin jäsenen kotona, ja niihin oli harvoin valmisteltu etukäteen mitään. Tämä kaikki 

kuulostaa hyvin hapuilevalta, mutta toisaalta OSO oli edelleen toimiva järjestö, jota vain 

pyöritettiin pienellä aktiiviporukalla. Tämä tarkoitti rutiiniasioiden kasautumista samojen 

henkilöiden vastuulle, jolloin aikaa ei vain yksinkertaisesti riitä kovin moneen asiaan. Lisäksi 

ajan hengen mukaisesti useat OSO:laiset toimivat monissa muissa yhdistyksissä ikään 

kuin ”osolaisina”, mutta silloin heidän aikansa ei tahtonut enää riittää itse OSO:n asioihin.285 

OSO:ssa pyöri edelleen opintopiirit ”Pääoman lukupiiri” ja ”Kuusisen klubi”, jossa 

käsiteltiin ajankohtaisia aiheita. Semmoisia olivat pasifismi, naiskysymys, eri vapautusliikkeet 

ja vihreiden ideologia.286 Vaikka OSO kuvasi vielä vuonna 1985 itseään 
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vallankumoukselliseksi järjestöksi287, aggressiivinen ote oli kadonnut. Päätös lähteä tukemaan 

DeVa:a syntyi syyskokouksessa 1986 pienellä väellä ilman suurempia kirjoitettuja 

perusteluita.288 Tämä johti Järjestöyhdistyksen ilmoitukseen etsiä uusi osoite toimistolle. 

Semmoinen löytyi Kajaaninkadulta, samasta osoitteesta missä sijaitsi Oulun 

Tiedonantajayhdistyksen ja DeVa:n toimisto.289 Toisin sanoen OSO vaihtoi virallisesti 

enemmistöläisten leiristä puolueesta pois potkittuun entiseen vähemmistöön. Käytännössä 

päätös tarkoitti vain muutaman OSO:laisen osallistumista DeVa:n eduskuntavaalityöhön 

vuoden 1987 eduskuntavaaleissa. Tämä on kuitenkin ainoa selkeä säilynyt kanta SKP:n 

suurissa muutoksissa, mutta ei enää dramaattinen. 1980-luvulla oululainen opiskelija oli 

kiinnostunut maailmasta erilaisten teemojen kautta, mutta siihen ei enää kuulunut 

puoluepolitiikka. Tämä tarkoitti myös aktiivisen ylioppilassosialismin väistämätöntä 

hiipumista. 

Vuoden 1988 jäsenkirjeessä jo kysytään ensimmäisen kerran ”mihin OSO:a ja SOL:a 

tarvitaan vai tarvitaanko ollenkaan?” Seuraavan vuoden ylioppilaskuntakuntavaaleissa 

OSO:n paikkaluku tippui kolmesta yhteen. Viimeiset lähteet OSO:sta löytyvät vuodelta 1990. 

Samana vuonna lopetettiin SOL:n toiminta, vaikka virallisesti oikeusministeriössä 

vahvistettiin SOL:n lakkauttaminen vasta 1.12.1992.290 

**** 

Ylioppilassosialismi pyrki 1970-luvun alkuvuosina rakentamaan täydellisen 

maailmankatsomuksellisen kokonaisuuden opiskelijalle. Tuo kokonaisuus voidaan jakaa 

kahteen osaan, institutionaaliseen ja kansalaisaktivismiin. Instituutioilla tarkoitan 

hallinnollisia elimiä, kuten eduskunta, kunnanvaltuusto tai ylioppilaskunta, joihin pyrittiin 

vaikuttamaan puolueen tunnuksilla, joka tässä tapauksessa oli SKDL/SKP. Instituutioihin 

pyrittiin nimenomaan itse osallistumaan, lukuun ottamatta vuoden 1969 

ylioppilaskuntavaaleja, ja vaikuttamaan sitä kautta mahdollisimman suurella paikkaluvulla. 

Tämä institutionaalinen puoli eli voimakkainta aikaa Oulun yliopistossa vuosina 1969–79 

puoluetunnusten hallitessa ylioppilaskuntaa.291 
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Kansalaisaktivismiksi lasken kaiken toiminnan, jolla pyritään vaikuttamaan päättäjiin ja 

yleisiin mielipiteisiin, mutta ei itse pyritä päättäviin elimiin, kuten kannanotot ja 

mielenosoitukset. Tämä puoli on kuulunut työväenliikkeen toimintaan sen alusta asti, ja oli 

myös olennainen osa 1960–luvun nuorisoradikalismia, jolloin oululainen ylioppilassosialismi 

sai alkunsa. Kansalaisaktivismi oli mukana koko seuraavan vuosikymmenen, vaikka 

institutionaalinen puoli oli näkyvämmässä roolissa. Samalla osallistujien lukumäärä oli 

suurempi verrattuna aikaisempaan ja myöhempään vuosikymmeneen. Institutionaalisen 

puolen hiipuessa nopeasti 1980–luvun alkuvuosina, painopiste siirtyi takaisin 

kansalaisaktivismiin. Järjestökoneisto ympärillä hiipui kovaa vauhtia, ja tämä tarkoitti koko 

kd-liikettä, ei pelkästään ylioppilassosialismia.  

OSO:n lähteistä ei voi antaa mitään yksiselitteistä arvioita kehityksen syistä, etenkään 1980–

luvun lukumääräisen osallistujajoukon vähenemisestä. On kuitenkin selvä asia, että 

kokonaisvaltainen maailmankatsomus, joka luotiin 1970–luvun alkuvuosina, tehtiin 

nimenomaan heijastelemaan ympäröivää todellisuutta. Tuota katsomusta ei oikeastaan 

päivitetty millään tavalla, vaan sitä vain lakattiin toistamasta. Vaikka opintopiireissä 

luonnollisesti luettiin samoja klassikoita, niistä ei tehty uutta tulkintaa periaateohjelmien tai 

muiden julkaisujen merkeissä. 1970–luvun eurokommunistiset pohdinnat yrittivät jollakin 

tavalla tätä, mutta ne eivät näkyneet järjestöjen jäsenmäärissä millään tavalla. Samalla OSO:n 

virallinen kanta eurokommunistisiin argumentteihin jäi epäselväksi ja vajaaksi. Myös 

reaalisosialismin vetovoima epäilemättä väheni, vaikka sen vaikutusta on OSO:n lähteiden 

perusteella vaikeaa kiistattomasti arvioida.  Voidaan kuitenkin todeta, että opiskelijat eivät 

tunteneet 1970–luvun alun maailmankuvan vastanneen enää heidän todellisuuttaan 

kymmenen vuotta myöhemmin.  

Kimmo Rentola toteaa saman kaavan toteutuvan useissa kumousliikkeissä, jossa sen 

vetovoima on suurimmillaan sen muotoutumisvaiheessa. Samalla lopputulos ei välttämättä 

vastaa enää niitä odotuksia, joita osallistujilla oli alkuvaiheessa.292 Oululainen 

ylioppilassosialistinen maailmankuva muodostui pääasiassa vuosina 1970–73, joten toisaalta 

voidaan kysyä kuinka ilmiö kesti niinkin kauan. Helsingin yliopistossa ASS:n uusien jäsenten 

määrä kasvoi monikertaiseksi lukuvuodeksi 1970–1971, mutta alkoi tippua puoleen 

edellisvuodesta jo lukuvuoden 1971–72 jälkeen.293  Oulusta ei vastaavia tilastoja ole tarjolla, 
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mutta se antaa pohjaa ajatella, kuinka pitkäkestoinen ilmiö ylioppilassosialismi suuren massan 

näkökulmasta lopulta oli. 

1980–luvun aktiivit myös tunsivat ”historian painolastin olevan hartioillaan” toiminnassaan. 

Piti järjestää tapahtumia suurille massoille, joita ei enää ollut. Tämän tyylinen aktivismi ei ole 

tekijöilleen kovin motivoivaa, kun koskaan ei voinut olla täysin tyytyväinen omaan 

toimintaan, ”kun ennen oli ollut kaikki parempaa”.294 Tämä on kuitenkin seuraus jo 

tapahtuneesta muutoksesta, ei varsinainen syy. Se kuitenkin kuvasi viimeisten vuosien 

mentaliteettia hyvin. 
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LOPPULAUSE 

Oululainen ylioppilassosialismi järjestäytyi Oulun Akateemisen Sosialistiseuran nimellä 

vuonna 1964. Seuraavana vuonna perustettiin keskusjärjestö Sosialistinen Opiskelijaliitto. 

Aikaisemmin Helsingin ASS oli toiminut jonkinlaisena yhdyssiteenä eri kaupunkien 

sosialistiseurojen välillä, mutta nyt siihen rooliin astui SOL. Se myös peri ASS:n paikan 

SKDL:ssä, jonka perustajajäseniä ASS oli ollut. SOL oli perustamisestaan lähtien selkeästi 

osa järjestäytynyttä kd-liikettä, jonka tarkoitus oli levittäytyä mahdollisimman laajalle 

suomalaiseen yhteiskuntaan. SDNL oli SKDL:n nuorisofraktio, mutta SOL:n oli tarkoitus 

kattaa tästä nimenomaan yliopisto-opiskelijat. 

Alkuvuosina SOL toimi SKDL:n tavoin yhteistyöjärjestönä, jolla ei varsinaisesti ollut omaa 

tiukkaa ideologiaa. Samaa ideaa toteutti OASS Oulussa muutaman kymmenen aktiivin 

voimin. Alkuvuosien toimintaa kuvailtiin keskustelukerhomaiseksi, jossa yhteiskunnallisista 

asioista kiinnostuneet nuoret kokoontuivat juttelemaan keskenään. Sosialismin lisäksi juuri 

muuta yhdistävää tekijää ei tarvittu. Luettu kirjallisuus saattoi vaihdella helposti Maosta 

Marxiin, eikä asiasta koettu mitään ristiriitaa. 

Nuorisoradikalismi oli 1960-luvulla selkeä ilmiö, joka näkyi myös suomalaisissa yliopistoissa. 

SOL ja sen jäsenseurojen useat jäsenet olivat mukana monissa radikaaleiksi tulkittavissa 

tempauksissa, mutta itse järjestöinä SOL tai OASS eivät niissä toimineet. Järjestöt olivat vielä 

sen verran pieniä, että niiden mahdollisuudet suurempaan näkyvyyteen olivat muutenkin 

rajalliset. 

OASS vaihtoi nimensä OSO:ksi vuonna 1969. Samalla toimintaan tuli jäsenmäärän kasvaessa 

enemmän suunnitelmallisuutta. Pohjan tälle loivat Oulun yliopiston opiskelijamäärän kasvu 

ja ylioppilaskuntien muuttuminen puoluepoliittisten tunnusten alle. Nämä molemmat olivat 

koko Suomen laajuisia ilmiöitä. Vuonna 1970 OSO sai viisi paikkaa ylioppilaskunnan 

edustajistoon, ja ylioppilassosialismista alkoi tulla entistä näkyvämpi osa suomalaisia 

yliopistoja. OSO:n tavoitteet olivat sosialistisen yhteiskunnan lisäksi demokraattisempi 

yliopisto, joka näkyi etenkin yliopistojen rakenteiden muutosvaatimuksissa. Vanhaan 

professori vetoiseen malliin haluttiin muutosta mies ja ääni -periaatteen mukaisesti. 

Suunnitelmallisuus ja järjestön koon kasvu loivat OSO:lle tarpeen määritellä tarkemmin 

itseään. SOL alkoi järjestönä muotoutua kohti marxilais-leninististä järjestöä. Tämä tarkoitti 

varsin löyhän SKDL-vetoisen keskusjärjestön liittymistä lähemmäksi SKP:tä ja siellä 

velloneita osapuoliriitoja. Lukuvuonna 1970–71 valmisteltiin sekavissa tunnelmissa uutta 



SOL:n periaateohjelmaa, eikä kevään liittokokouksen lopputuloksesta voinut kukaan olla 

etukäteen varma. Virtain liittokokous päättyi OSO:n, TOS:n ja TuASS:n ulosmarssiin 

puheenjohtajavaalin yhteydessä. Tästä alkoi ylioppilassosialismin yli kymmenen vuotta 

kestänyt avoin hajaannus emäpuolue SKP:n tapaan. SOL järjesti ylimääräisen 

liittokokouksen vielä samana keväänä, jossa hyväksyttiin avoimen luokkakantainen 

periaateohjelma sekä peruttiin aikaisempi tuomitseva kannanotto Tšekkoslovakian 

miehitykseen vuodelta 1968 proletaarisen internationalismin vastaisena. 

Entistä laajempi ja ylioppilaskunnassa vaikutusvaltaisempi OSO oli keskellä SKP:n 

osapuoliriitoja seuraavana lukuvuotena. Virallisesti sopua haettiin yhä SOL:n puitteissa, 

mutta taistelu oli myös OSO:n sisällä kovaa. OSO joutui ottamaan koejäsenyysmenettelyn, 

kun se katsoi joidenkin jäsenten toimivan johdon ohjeiden vastaisesti. Tällä tarkoitettiin 

vaalitilaisuuksissa SOL:n materiaalin jakoa. OSO:n kaikki jäsenet eivät omistaneet SKP:n 

jäsenkirjaa, eikä semmoista virallisesti vaadittukaan, mutta marxismi-leninismistä oli tullut 

järjestön virallinen oppi. Tämä tarkoitti käytännössä kommunistista opiskelijajärjestöä. Kd-

liikkeessä OSO otti tiukan enemmistökommunistisen kannan, vaikka yo-vaaleissa 1972 

heidän listoillaan oli myös vähemmistöehdokkaita. OSO:ssa tilanne säilyi kuitenkin selkeänä, 

kun vähemmistöläiset olivat lukumääräisesti selvä vähemmistö, eikä heillä ollut yhtään 

johtopaikkaa käsissään. Järjestönä OSO alkoi heti Virtain liittokokouksen jälkeen 

julkaisemaan Yhteisrintama-lehteä yhdessä kokouksesta ulosmarssineiden TOS:n ja 

TuASS:n kanssa. Tässä vaiheessa yhtenäisyyttä haettiin vielä SOL:n alla. Neuvottelut eivät 

kuitenkaan johtaneet konkreettisiin tuloksiin ja OSO:n paikan SOL:ssa peri alkuvuodesta 

1973 rekisteröitynyt OuMO. Ylioppilassosialismi oli maanlaajuisesti repeytynyt enemmistö- 

ja vähemmistöosapuoliin, ja SKP:n osapuolten tavoitteet ja ideologia tulivat hyvin selkeästi 

järjestöjen toimintaan mukaan. OSO toteutti ”SKP:n päälinjaa” ja OuMO oli 

”Kommunistiseen Puolueen apulainen ja reservi”. 

Kommunistisen käänteen myötä OSO ja OuMO määrittelivät itsensä marxilais-leninistiksi 

järjestöiksi, jossa ympäröivää maailmaa havainnoitiin Marxin tieteellistämän sosialismin 

mukaisesti tuotantovälineiden omistussuhteiden näkökulmasta. Historiallisessa 

materialismissa huomio kiinnitetään idealismin vastaisesti itse ihmiseen ja sen konkreettisiin 

jokapäiväisiin tarpeisiin. Historia on ollut aina kahden luokan, riistäjän ja riistetyn välistä 

kamppailua. Näiden vastakohtien kautta historia etenee vaiheittain kohti sosialismia ja sen 

ylintä muotoa kommunismia, jossa valtio ja luokat lakkaavat olemasta. Kapitalismissa riisto 

on viety äärimmilleen, mikä kärjistää luokkaristiriidat äärimmilleen. Tämä luo subjektiiviset 



ja objektiiviset olosuhteet vallankumoukselle otollisiksi, joka on välttämätön vaihe 

sosialismiin siirryttäessä. Tällä kommunistit halusivat erottautua sosialidemokraateista ja 

useimmista SKDL:n vasemmistososialisteista, jotka korostivat kommunistien näkökulmasta 

pelkkiä reformeja työväen etujen ajamisessa. 

Leninin roolia opissa korostettiin, paitsi marxismin oikeanlaisena tulkitsijana harhaoppeja 

vastaan, ennen kaikkea käytännön mestarina. Olihan maailman ensimmäinen sosialistinen 

valtio perustettu hänen johtamanaan. Se oli onnistunut nimenomaan kurinalaisen puolueen 

avulla. SKP:ssä toteutettiin demokraattista sentralismia, jonka luomisesta kunnia annettiin 

usein juuri Leninille. Siinä moniportaisesti ja demokraattisesti valitut elimet tekevät kaikkia 

sitovat päätökset. Toisin sanoen päätösvalta ja toimeenpanovalta kuuluivat samalle elimelle. 

OSO:ssa ja OuMO:ssa toiminnan kasvaessa muodostettiin opintoala kohtaisia soluja, jonka 

yläpuolella oli johtokunta. SKP:n oma hajaannus rikkoi pahasti omaa johtavaa 

järjestöperiaatetta, mikä oli puolueelle erittäin arka paikka. SOL katsoi yhteisrintamajärjestöt 

taas oman järjestönsä hajotusyritykseksi, ja tuomitsi ne samalla periaatteella. 

Marxismi-leninismin todenperäisyyttä perusteltiin sen tieteellisyydellä. Se ei OSO:n ja 

OuMO:n mukaan ollut pelkkä julistus, vaan kriittisen ajattelun lopputulos. Sitä myös 

nimitettiin ”työväenluokan maailmankatsomukseksi”, jonka ymmärtämiseen vaadittiin 

paljon opiskelua. Järjestöjen toiminnassa olennaisena osana vaalityön lisäksi olivatkin 

opintopiirit, joissa marxismi-leninismin eri aiheita opiskeltiin. Nämä olivat vallankumouksen 

objektiivisia olosuhteita, jotka vuonna 1973 käsitettiin osaksi luokkataistelua. 

Kommunistinen puolue oli heidän mukaansa ainoa, joka vallankumouksen voi suorittaa. 

Tällä argumentilla SKP ja sitä seuranneet ylioppilasjärjestöt olivat SKDL:n puoluekehitystä 

vastaan. Sellaisiksi nähtiin SKDL:n puolueohjelma vuodelta 1967 ja vaatimukset 

tasapuolisemmista paikkajaoista päättävissä elimissä kommunistien ja sosialistien kesken. 

Johdonmukaisen ideologian lisäksi OSO:lle ja OuMO:lle olivat tärkeitä heidän 

reaalipoliittiset tavoitteensa. Olihan Leninkin korostanut aina teorian alisteisuutta 

käytännölle. Yliopistojen hallinnon uudistamisen lisäksi huomioita saivat opiskeluolosuhteet, 

jotka nähtiin kurjistuvan koko ajan. Näiden lisäksi DDR:n tunnustaminen ja 

vapaakauppasopimuksen vastustaminen EEC:n kanssa saivat varauksettoman tuen. 

Ulkopolitiikassa otettiin hyvin järjestelmällisesti USA:n ja läntisten kapitalististen maiden 

vastainen asenne. Sama logiikka päti myös sotilaallisiin konflikteihin, joista etenkin 

Vietnamin sota sai suuret mittasuhteet vielä 1970–luvun alkuvuosina. Myös Chilen 

sotilasvallankaappaus sai paljon palstatilaa, ja se tulkittiin myös USA:n johtaman kapitalismin 



yrityksenä pysäyttää sosialismin eteneminen. Kotimaan politiikassa Suomen tuulinen 

hallituspolitiikka sai paljon huomiota ylioppilassosialismissa. Tässä asiassa kommunistien 

rintama hajosi, etenkin vuoden 1975 hallitusneuvotteluissa. Vähemmistöläiset näkivät 

SKDL:n osallistumisen hallitukseen luokkasopuiluna, ja enemmistöläiset sinne menemättä 

jättämisen vastuun pakoiluna. 

Ylioppilassosialismin omaksuessa avoimen kommunistisen ideologian se kasvoi nopeasti 

suureksi voimatekijäksi Oulun ylioppilaskunnassa. Jokavuotisissa ylioppilaskuntavaaleissa 

OSO ja OuMO keräsivät yhteensä läpi vuosikymmenen yli 20 % kannatuksia. Samalla 

toimintaa sävytti jälkeenpäin arvioiden näennäiset yhdentymisneuvottelut, joissa vedottiin 

aina SKP:n edellisen edustajakokouksen päätöslauselmiin. ”Aatteelispoliittista” lähentymistä 

vaadittiin molemmin puolin, mutta konkreettista lähentymistä ei tapahtunut. Käytännön erot 

osapuolten välillä olivat kuitenkin hyvin pienet. Näkyvin ero oli suhtautumisessa 

Neuvostoliittoon. Vuosikymmenen alkupuolella ylistystarinoita löytyy runsaasti myös 

OSO:n julkaisuissa, mutta ne vähenivät selkeästi vuosikymmenen lopulla. OuMO:n 

julkaisuissa täydellisen kritiikitön ylistys jatkui loppuun asti. OSO:n puolella käännyttiin 

eurokommunismiin, joka sai alkunsa Ranskan Kommunistisen Puolueen päätöksestä ottaa 

”proletariaatin diktatuuri” -kohta pois puolueohjelmastaan. SKDL:n Ele Alenius oli ehdoton 

parlamentaaristen oikeuksien kannattaja jo 1960–luvulta lähtien, joten sisällöllisesti 

eurokommunismi ei tuonut paljonkaan uutta suomalaiseen enemmistökommunismiin, joka 

oli käytännössä hyvin lähellä SKDL:n sosialisteja. Vähemmistöpiireissä koko 

eurokommunismi tuomitiin vain kapitalististen maiden neuvostovastaisena propagandana, 

jonka tarkoitus oli hajottaa kommunistista liikettä. OSO:ssa eurokommunismista puhuttiin 

ahkerasti, mutta mitään suurta ohjelmallista julistusta sen puolesta ei otettu.  

Samaan aikaan ylioppilassosialismin kannatuksen lasku oli jo alkanut. Aktiiveista oli selkeästi 

pulaa, vaikka järjestöjen perusvelvollisuudet vielä hoidettiinkin. Vaalimenestys jatkui vielä 

hyvänä, mutta ylioppilaskuntavaalien äänestysprosentti oli laskenut paljon 1970–luvun 

alkuvuosista. Yhteinen vaaliliitto Pohjolan Radikaalit Opiskelijat saatiin vuoden 1981 

vaaleihin. Seuraavana vuonna OuMO sulautui takaisin OSO:on. Suhteutettuna riitojen 

palstatilaan voitaisiin puhua suuresta historiallisesta muutoksesta, mutta sitä se enää 

käytännössä ollut. Koko ylioppilassosialismi suurena ilmiönä oli kuihtumassa takaisin 

pienemmän piirin kansalaisaktivismiksi. Tämä yhdistettynä uuteen sukupolveen myös 

OuMO:n puolella mahdollisti yhtenäisen OSO:n. Puoluepolitiikkaa ei enää pidetty tärkeänä 

tuoda esille joka käänteessä. Tätä osoittaa myös päätös lähteä tukemaan entisten 



vähemmistöläisten vaaliliitto DeVa:a, joka johti järjestötalon toimiston irtisanomiseen, mutta 

sitä ei pidetty enää mitenkään dramaattisena asiana.  

1980-luvulla sosialismia pidettiin toki kapitalismia parempana yhteiskuntamuotona, mutta 

tästä aiheesta ei enää tuotettu materiaalia 1970-luvun malliin. Koko tiukan yhdenmukaisen 

ideologian rakentaminen loppui viimeistään yhdistymisen aikoihin. Yhden asian liikkeet, 

joihin kuuluivat naisasia, luonnonsuojelu, rauhanpuolustaminen ja kulttuuri olivat kaikki jo 

mainittuja teemoja edelliseltä vuosikymmeneltä, mutta silloin ne olivat verhottu tiukasti 

puoluefraseologiaan. Nyt noissa liikkeissä monet OSO:n jäsenet olivat mukana, mutta eivät 

enää korostetun OSO:laisina. OSO:n toiminta muuttui 1980-luvulla alkuvuosien tyyliseksi 

puoluepolitiikasta erillään olevaksi kansalaisaktivismiksi. Järjestönä se hiipui muutaman 

aktiivin vetämäksi ryhmäksi, johon uusia jäseniä tuli loppuvuosina enää hyvin vähän. 

Oulun yliopistolla oli OSO:n ja OuMO:n lähteiden perusteella vahva pohjoissuomalainen 

leima vuosina 1964–1990. Lähes poikkeuksetta kaikki aktiivit tulivat Oulun ja Lapin läänin 

kunnista. Suurten ikäluokkien tullessa opiskeluikään, Oulun yliopisto heijasteli hyvin selvästi 

ympäröivää yhteiskuntaa. SKDL oli suuri puolue joka mittarilla Pohjois-Suomessa, joten sen 

perusteella ylioppilassosialismin laajuus ilmiönä ei ole mitenkään ihmeellistä. Sen 

kuihtuminen ajoittuu myös samaan aikaan koko SKDL:n vaalikannatuksen laskuun. Kimmo 

Rentolan huomio kumousliikkeiden hiipumisesta, kun niiden ideologian rakennusvaihe 

päättyy, täsmää myös oululaiseen ylioppilassosialismiin. 1980-luvun Oulun yliopiston 

opiskelija ei enää mieltänyt OSO:n 1970-luvun alkupuolella hahmoteltua kokonaisvaltaista 

maailmankuvaa omakseen. 
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SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto 
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LIITTEET 

Liite 1. Suomessa elävänä syntyneiden määrä vuosina 1935–1974 

1935 69 942 1945 95 758 1955 89 740 1965 77 885 

1936 68 895 1946 106 075 1956 88 896 1966 77 697 

1937 72 319 1947 108 168 1957 86 985 1967 77 289 

1938 76 695 1948 107 759 1958 81 148 1968 73 654 

1939 78 164 1949 103 515 1959 83 253 1969 67 450 

1940 65 849 1950 98 065 1960 82 129 1970 64 559 

1941 89.565 1951 93 063 1961 81 996 1971 61 067 

1942 61 672 1952 94 314 1962 81 454 1972 58 864 

1943 76 112 1953 90 866 1963 82 251 1973 56 787 

1944 79 446 1954 89 845 1964 80 428 1974 62 472 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT). 

Liite 2. OSO:n ja OuMO:n tulokset Oulun ylioppilaskunnan vaaleissa 1968–1989 

Vaalit OSO:n 
paikat 

OSO:n 
äänet 

OSO:n 
ääni% 

OuMO:n 
paikat 

OuMO:n 
äänet 

OuMO:n 
ääni% 

Äänestys% Opiskelijmäärä 
Oulun yliopis-
tossa 

1968 1/36 73 4,3 - - - 53,6 3 404 
1969 - - - - - - 56,6 3 916 
1970 5/36 349 14 - - - 63,6 4 152 
1971 5/36 424 14,6 - - - 66,8 4 590 
1972 5/36 502 17,9 - - - 60,9 4 842 
1973 5/36 393 12,8 2/36 206 6,7 62,2 5 233 
1974 5/36 491 15,1 2/36 241 7,5 59,4 6 092 
1975 5/36 446 12,9 4/36 363 10,5 56,8 6 412 
1976 5/36 428 12,8 4/36 365 10,9 52,5 6 701 
1977 4/36 338 11,8 5/36 377 13,1 43,7 6 894 
1978 5/36 355 13,4 5/36 360 13,6 40,3 7 027 
1979 3/36 277 9,7 4/36 292 10,3 44,1 6 934 
1980 4/36 250 10,4 3/36 241 10 37,7 7 027 
1981 7/36 ** ** - - - 32,4 7 103 
1983 3/36 184 8,6 - - - 33,5 7 309 
1985 3/36 185 ** - - - 31,2 7 638 
1987 3/36 185 ** - - - 34 8 392 
1989 1/36 ** ** - - - 35,5 9 523 

Lähde: Oulun ylioppilaslehti 1968-1989 (vaalitulokset ja äänestysprosentti). Opiskelijamäärä, 

Salo 2003, 692. Vaalien 1985 ja 1987 OSO:n äänimäärä, OSO:n johtokunnankokous ptk. 

10.11.1987. 



 

Liite 3. Puoluepoliittisten ryhmien edustajistopaikat vaaleittain Oulun yliopistossa 

1965–1989 

VAALIT  KESK. KOK. SDP LIB. KRIST. SKDL YHT. 

I/1965  - - - - - - 0 
II/1965 1 - - - - - 1 

1966 1 - - - - - 1 
1967 1 3 - - - - 4 
1968 5 4 - - - 1 9 
1969 9 10 6 1 - Boikotti 27 
1970 8 14 (sit. oik. 

4) 
8 1 - 5 36 

1971 8 15 (sit. oik. 
3) 

7 1 - 5 36 

1972 8 13 (sit oik. 
1) 

7 1 - 7 36 

1973 9 13 7 - - 7 36 
1974 10 13 6 - - 7 36 
1975 10 12 4 1 - 9 36 
1976 9 13 4 1 - 9 36 
1977 10 11 4 2 - 9 36 
1978 10 11 3 2 - 10 36 
1979 9 12 3 2 - 7  33 
1980 10 11 4 2 2 7 36 
1981 10 11 3 - 2 7 33 
1983 7 6 3 - - 3 19 
1985 8 5 2 - - 3 18 
1987 7 7 1 - - 3 18 
1989 7 8 0 - - 1 16 

Kesk. Keskusta 

Kok. Kokoomus 

Lib. Liberaalit 

Krist. Kristilliset 

Lähteet: Oulun ylioppilaslehti 1965–1989. 


