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Johdanto 

Tämän tutkielman tekemiseen ja aiheen valintaan liittyvät motiivit ovat osin henkilö-

kohtaiset. Ne ovat yhdistelmä kiinnostusta kotiseutuun, toimittajuuteen ja tiedonväli-

tykseen sekä politiikkaan, erityisesti niiden menneisyyteen. Uuno Hannula, Akseli 

Timonen ja minä.  Lähes sadan vuoden ajallisesta välistä huolimatta meitä kolmea 

yhdistää ainakin kolme asiaa: toimittajan ammatti, Kemin seutu ja kiinnostus 

politiikkaan. Vuosien 1920 ja 1926 Kemin seudun työtaisteluista Pohjolan Sanomiin 

kirjoittaneen Hannulan ja vuoden 1926 lakoista Pohjan Voimaan raportoineen Timosen 

lisäksi listaan voi liittää muitakin 1920-luvun pohjoisia sanomalehtimiehiä. Merkittävä 

ero on vajaassa sadassa vuodessa tapahtunut muutos suhtautumisessa politiikkaan. 

Hannula, Timonen ja aikalaiskollegansa olivat paitsi toimittajia myös poliittisia 

toimijoita, jotka pyrkivät kirjoituksillaan vaikuttamaan lukijoihinsa. 2010-luvulla 

toimittajan rooli on muuttunut toisenlaiseksi; politiikasta kirjoittavat pyrkivät 

analyysiin, ei suoraan vaikuttamaan vastaanottajien näkemyksiin. Toimittajan 

ammattikuva on näiltä osin vuosisadan aikana oleellisesti muuttunut. 

Pohjolan Sanomien päätoimittaja Uuno Hannulaan ja Pohjan Voiman Akseli Timoseen 

sekä heidän työtovereihinsa minua yhdistää myös se, että olemme työskennelleet 

saman työnantajan palveluksessa. Pohjolan Sanomissa toimittajana olin vajaat viisi 

vuotta. Yhden kesätoimittajapestin verran työskentelin Kansan Tahdossa, joka on 

nimestään huolimatta sama lehti kuin Pohjan Voima ja Pohjan Kansa. 

Tutkielman lähtökohdat eivät ole pelkästään henkilökohtaiset, 1920-luvun lakkojen ja 

niitä käsittelevien lehtikirjoitusten tutkiminen on muutoinkin kiinnostavaa. 

Tutkimuksen kohteena olevien lehtikirjoitusten keskeisiä kiistanaiheita oli, mikä on 

riittävä syy työtaisteluun ja pitääkö työsopimuksista sopia työnantajan ja työntekijän 

kahdenkeskisesti vai tehdäänkö joukkosopimuksia. Myös ammattiyhdistyksen rooli oli 

keskeinen kysymys 1920-luvun lakoissa. Samoja teemoja käsitellään 2010-lukulaisessa 

julkisessa keskustelussakin.  
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Itsenäistymistä seuranneet vuoden olivat murroksen aikaa. Tuolloin olivat nupulaan tai 

jopa puhkeamassa kukkaan monet sellaiset kehityskulut, jotka 2010-luvun Suomessa 

ovat ohittaneet lakipisteensä. Näitä vahvasti murroksen kourissa olevia 

yhteiskunnallisia asioita näyttävät olevan niin suomalainen sanomalehdistö kuin 

puunjalostusteollisuuskin, miksei myös pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Tässä 

tutkielmassa ollaan kyseisten kehityskulkujen alkulähteillä. Lisäksi tämän tutkielman 

teon aikana, vuoden 2015 jälkipuolen turvapaikanhakijamäärän kasvaessa 

huomattavasti, alkoi velloa keskustelu suhtautumisestamme muualta, maan rajojen 

ulkopuolelta tuleviin. Samankaltaista keskustelua käytiin myös vuonna 1926, tosin eri 

lähtökohdista ja pienemmin lainein. 

Kaikki nämä teemat näkyvät tässä tutkielmassa, jossa päähuomio on kuitenkin siinä, 

miten paikallinen lehdistö 1920-luvulla käsitteli silloisia Kemin seudun saha- ja 

satamalakkoja. Seuraavilla sivuilla on myös paljon paikallishistoriallista ainesta, sillä 

toiveena on, että tutkielma kiinnostaisi Kemin ja lähiseudun historiasta kiinnostuneita 

harrastajia, ei pelkästään Oulun yliopiston historian laitoksen väkeä. Paikallishistorian 

harrastajan olen pyrkinyt huomioimaan pyrkimällä mahdollisimman selkeään 

ilmaisuun sekä kertomalla tapahtumista laajemmin kuin tutkimustehtävän kannalta 

olisi tarpeen. Seurauksena on sivumäärä kasvanut, toivottavasti se anteeksi annetaan. 

Varsinkin kun on oletettavaa, että näistä Kemin seudun lähes sadan vuoden takaisista 

tapahtumista ei kukaan muu tule kirjoittamaan lähivuosina. 

 

Tutkimustehtävä – 1920-luvun lakot sanomalehtien sivuilla 

Olen tutkinut, kuinka pohjoiset sanomalehdet suhtautuivat Kemin seudulla vuosina 

1920 ja 1926 olleisiin sahojen ja satamien työtaisteluihin. Tutkittavana on viisi lehteä, 

Pohjolan Sanomat, Pohjan Kansa, joka vuonna 1926 oli muuttanut nimensä Pohjan 

Voimaksi sekä Perä-Pohjolainen, Tornion Lehti ja Perä-Pohja. Lähtökohtana on ollut 

tutkia, millaista oli vuosien 1920 ja 1926 Kemin seudun työtaisteluista pohjoisessa käy-

ty julkinen keskustelu. Kiistat olivat paikallisia, mutta poikkeuksellisen suuria, ja niillä 

oli valtakunnallista merkittävyyttä. Vuoden 1920 saha- ja satamalakkoihin otti Kemin 
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seudulla osaa noin 2 000 työläistä1, vuoden 1926 lakoissa mukana oli kolmisentuhatta 

työläistä. Jälkimmäistä työtaistelua Suomen Ammattijärjestö SAJ nimitti vuosikerto-

muksessaan ”Kemiyhtiön saha- ja lastaustyöläisten suurtaisteluksi” ja käsitteli näitä 

lakkotapahtumia poikkeuksellisen laajasti käyttämällä kuutisen sivua siihen kaikkiaan 

123-sivuisesta toimintakertomuksestaan. Huomattavaa on, että Suomen Ammattijär-

jestön vuosikertomus sisälsi työtaistelukatsauksen lisäksi muun muassa selonteon jär-

jestötoiminnasta, tilintarkastuskertomuksen ja tietoja jäsenten tuntipalkoista sekä 

ammattiliittojen työttömyyskassojen menoista. Palkkaliikkeille vuotta 1926 käsitellyt 

vuosikertomus antoi tilaa 79 sivun verran.2 Kyseiset Kemin seudun lakot olivat suurim-

pia paikallisia lakkoja, joita SAJ:n 1920-luvun toimintakertomuksissa mainittiin. 

Olen tutkinut, mitä tutkittavat sanomalehdet kirjoittivat työtaisteluista sekä sitä, mistä 

syystä lehdet päätyivät uutisoinnissa valitsemiinsa aiheisiin, teemoihin ja näkökulmiin, 

millä tavalla lehtien valinnoissa näkyi niiden poliittinen kanta ja miten työtaistelun eri 

osapuolet saivat näkemyksiään esiin lehdissä. Tämän sisällöllisen ja laadullisen tarkas-

telun lisäksi olen selvittänyt kirjoitusten määrän sekä analysoinut sen, mitä aiheita ja 

teemoja lehdissä käsiteltiin ja minkälaisia näkökulmia ne valitsivat.  

Tutkittavat lehdet ilmestyivät lakkopaikkakunnilla Kemissä tai Torniossa lukuun otta-

matta Pohjan Kansaa ja Pohjan Voimaa, joiden pääpaikka oli Oulu. Kyseinen nimeään 

muuttanut lehti oli pohjoisin työväenlehti, jonka voi lähtökohtaisesti katsoa olleen lä-

heisessä suhteessa lakkoileviin työläisiin, jopa heidän äänitorvensa.  

Tutkitut lehdet on lähiluettu varsinaisten lakkopäivien lisäksi työtaisteluja edeltäneinä 

ja seuranneina viikkoina. Vuonna 1920 tutkittavat ajanjakso on toukokuun alusta hei-

näkuun loppuun, vuoden 1926 lakon kohdalla kesäkuun alusta elokuun loppuun. 

Maantieteellinen rajaus määräytyy lakossa olleiden sahojen ja satamien mukaisesti. 

Vuoden 1920 lakko ulottui maantieteellisesti Kemin kaupunkiin ja maalaiskuntaan sekä 

Tornioon ja Alatornioon. Vuoden 1926 lakko koski näiden lisäksi Kemin etelänaapuria 

Simoa. Varsinaisesti Peräpohjola on historiallisesti Pohjanmaan pohjoisin osa, joka si-

                                                           
1
 SAJ 1921, 20, 23–24. 

2
 SAJ 1927, 26–32. 
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jaitsi myöhemmän Lapin läänin eteläosassa.3 Vuosien 1920 ja 1926 lakkojen yhteydes-

sä Peräpohjolan työtaisteluilla viitattiin pääosiin Kemin ja lähiseudun tapahtumiin. 

Tässä tutkituille lakoille oli yhteistä se, että niissä työnantajapuolella keskeisessä osas-

sa oli Kemi-yhtiö. Satamalakot liittyivät läheisesti sahalakkoihin, sillä Kemin ja lähiseu-

dun satamat olivat nimenomaan vientisatamia, joiden lähes yksinomainen vientituote 

oli puutavara.4 Vuoteen 1926 saakka Suomessa lakot olivat paikallisia, mutta niitä oli 

paljon, huippuvuonna 1920 maassa oli yhteensä 146 lakkoa.5 Vuodesta 1927 eteenpäin 

Suomen Ammattijärjestö pyrki järjestämään koko maan kattavia yhtä toimialaa koske-

via työtaisteluja. Vuonna 1927 oli laaja metalliteollisuutta koskenut työtaistelu ja vuo-

sina 1928–1929 puolestaan oli valtakunnallinen satamalakko. 6 Näistä jälkimmäinen 

koski myös Kemin seutua, mutta poikkesi tutkimistani lakoista kahdella tavalla: vuosien 

1928–1929 satamalakko ei ollut paikallinen eivätkä sahatyöläiset olleet siinä mukana. 

Lisäksi Kemin seudulla oli vuonna 1921 satamia koskenut paikallinen työtaistelu, jossa 

eivät sahatyöläiset olleet osallisina.7 

 

Tutkimusmenetelmät – ei pelkkää pääkirjoitusten analyysia 

Tämä tutkielma poikkeaa useimmista sanomalehtihistorioista siinä mielessä, että tässä 

ei keskitytä tutkimaan pelkästään pääkirjoituksia tai poliittisia pakinoita, joita yleensä 

pidetään lehden linjan määrittäjinä. Tämän perinteisen metodin käytöstä hyvä esi-

merkki on REIJO PERÄLÄN väitöstutkimus Sanan mahti ja Lapuan liike, jossa selvitetään 

lehdistön suhtautumisesta Lapuan liikkeeseen. Yhteistä Perälän tutkimukselle ja tälle 

tutkielmalle on, että molemmat tekevät menneisyyteen poikkileikkauksen, eivät pitkit-

täisleikkausta, kuten esimerkiksi sanomalehtien historiaa käsittelevät tutkimukset. Se-

kä Perälän tutkimus että omalta vaatimattomalta osaltaan tämäkin tutkielma ovat ot-

                                                           
3
 Combi tietosanakirja 1975, osa 7 M–Ö, 153.. 

4
 Hedman 1976, 270–271. 

5
 Mansner 1981, 189, 285–289. 

6
 Valtakunnallisista lakoista ks. esimerkiksi Mansner 1981, 377–396,  

7
 Bergholm 1988, 337. 
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teeltaan jatkumoa tutkimuksiin, joissa selvitetään lehdistön historiaa sekä erityisesti 

lehdistön esittämiin mielipiteisiin.8 

Tämän tutkielman kohdalla tehty valinta on käytännön sanelema, vuonna 1920 ei tut-

kituissa lehdissä ollut vielä vakiintunut käytäntöä julkaista selvästi erotettua pääkirjoi-

tusta eikä vakiinnuttuaankaan pääkirjoituksia julkaistu lehdissä päivittäin. Vaikka sisäl-

tönsä ja lähestymistapansa puolesta pääkirjoituksiksi tulkittavia kirjoituksia lehdissä 

ilmestyi satunnaisesti vuonna 1920, ei niitä olisi ollut riittävästi pro gradun lähdepoh-

jaksi. Pääkirjoitustyypin muodon ja sijoittelun vakiintuminen ei suomalaisessa lehdis-

tössä tapahtunut erityisen nopeasti. Vielä 1940-luvullakin maassa ilmestyi lehtiä, joissa 

pääkirjoitusta ei ollut sijoitettu omalle palstalleen vaan etusivun ylälaitaan.9 

Näistä syistä johtuen, perinteisistä sanomalehtihistorioista poiketen, tarkastelun alla 

eivät ole pelkästään pääkirjoitukset ja pakinat, vaan kaikki lehtien julkaisemat tekstit, 

olivat ne sitten tapahtumauutisia, artikkeleja, pakinoita tai yleisöosastokirjeitä. Välttä-

mättömyydestä voi muodostua myös hyve, sillä tapahtumiin reagoivat uutistekstit an-

tavat kuvan alitajuisesta suhtautumisesta ihan toisella tavalla kuin ajan kanssa tehdyt, 

hyvin harkitut pääkirjoitukset ja poliittiset pakinat. Kirjoitusten laajempi kirjo antaa 

samalla tarkemman näkymän lehtien sisältöön ja siihen, millaisena ne maailman, tässä 

tapauksessa, erityisesti saha- ja satamalakot näkivät.  

Pakinat elivät huippuaikaansa yhtä aikaa lehtien poliittisen huippukauden kanssa10 eli 

juuri tämän tutkielman käsittelemänä aikana. Tutkituissa lehdissä pakinoita oli erityi-

sesti vuoden 1926 lakon aikaan niin Pohjolan Sanomissa kuin Pohjan Voimassakin. 

Kommunistilehdessä pakinat olivat pääosin poliittisia, Pohjolan Sanomissa pakinoitsi-

jan ote oli usein humoristinen poliittisia kysymyksiä käsiteltäessäkin. 

JYRKI PIETILÄ on jaotellut sanomalehdissä ilmestyvät juttutyypit seitsemään kategori-

aan. Tästä seitsikosta vuosien 1920 ja 1926 lakkokirjoittelussa esiintyi pääosin kolme: 

uutinen, pääkirjoitus ja pakina. Lisäksi lehtien sivuilla julkaistiin muutama kirjoitus, joi-

den juttutyyppi oli haastattelu, selostus eli (kokous)referaatti tai taustajuttu. Lehdet 

                                                           
8
 Vuorio 2009, 24. 1960-luvun puolivälissä Helsingin yliopiston yhteistieteellisessä tiedekunnassa tehtiin 

useita lehdistöhistoriallisia väitöstutkimuksia; Lauri Hyvämäki , Rein Marandi ja Seikko Eskola. 
9
 Pietilä 2008, 74–75. 

10
 Pietilä 2008, 79. 
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julkaisivat yleisö- ja järjestökirjeitä, jotka eivät edellisistä poiketen ole syntyneet jour-

nalistisessa prosessissa. Julkaistut kirjeet eivät ole mukana Pietilän seitsemän juttutyy-

pin listassa.11 

Tämän tutkielman perusajatus mukailee RAIMO SALOKANKAAN esittämää käsitystä, 

että sanomalehtihistoriassa eivät tärkeintä ole (historialliset) totuudet sinänsä, vaan 

maaperä, josta lehtien käsitykset nousivat. Salokankaalaisessa mielessä lehtihistoriassa 

kyse on yhden tiedotusvälineen taustaan ja sisältöön sekä tämän tiedotusvälineen 

asemaan yhteiskunnan kokonaisuudessa kohdistuvasta tutkimuksesta. Tässä mielessä 

välitön tutkimuskohde on siten välitetyn sanoman tausta ja sen muotoutuminen.12 

Vaikka Salokangas pitää yhtä tiedotusvälinettä tutkimuksen kohteena, voi saman lä-

hestymistavan toimivan useamman lehden kohdalla, ainakin kun tarkasteltavan näiden 

suhde tarkkaan rajattuun historialliseen tapahtumaketjuun, tässä tapauksessa vuosien 

1920 ja 1926 lakkoihin Perä-Pohjolassa. 

Kesällä 1920 tutkituissa lehdissä ilmestyi yhteensä 46 aiheeseen liittynyttä kirjoitusta, 

vuonna 1926 määrä oli 195. Lähdemateriaalin määrällä on vaikutusta myös käsittelyyn, 

vuoden 1926 lakkoja käsitellään tutkielmassa laajemmin kuin vuoden 1920 tapahtu-

mia. 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli sisällyttää tutkielmaan myös vuosien 1928–1929 niin 

kutsuttu suuri satamalakko Kemin seudun osalta, mutta tällöin tuloksena olisi ollut 

huomattavasti tätä laajempi pro gradu –tutkielma. Vuosina 1928–1929 valtakunnallista 

satamalakkoa käsiteltiin tavalla tai toisella tutkituissa lehdissä yhteensä 639 kirjoituk-

sessa. Kuten aiemmin todettiin, oli satamalakko valtakunnallinen mutta ei koskenut 

sahatyöläisiä, joten siinäkin mielessä oli luontevaa jättää se tämän tutkielman ulkopuo-

lelle. 

Tutkielman ensimmäisessä pääluvussa esitetty lehtikirjoitusten määrällinen analyysi on 

kolmetasoinen. Ensin on selvitetty kirjoitusten absoluuttisen määrä lehdissä, sen jäl-

keen kirjoituksissa esiintyneet aiheet. Syntynyttä kuvaa on tarkennettu selvittämällä 

lehtien valitsemat teemat, esimerkiksi lakkojen oikeutusta käsitelleiden kirjoitusten 

                                                           
11

 Pietilä 2008, op.cit., perusjuttutyypeistä ks. esim. 41–88.   
12

 Salokangas 1982, 14 16, Salokangas 2005, 486. 
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kohdalla on tutkittu, pidettiinkö niissä lakkoa palkkataisteluna vai poliittisena lakkona. 

Suurta merkitystä sen sijaan ei ole sillä, miten hyvin lehtien kirjoitukset vastasivat to-

dellisia tapahtumia. Tutkielman kohteena ovat lehtien näkemykset, eivät lakot tapah-

tumineen, vaikka tapahtumia käsitelläänkin varsin laajasti. Termit aihe ja teema on 

otettu kirjallisuuden ja musiikin tutkimuksen puolelta sekä sovitettu sanomalehtihisto-

rian käyttöön.13 

Tutkielmassa laadullisen käsittelyn rungon muodostaa lehtikirjoittelun sisällöllinen 

analyysi, joka kattaa kaksi pidempää päälukua. Kun ensimmäinen pääluku on sisällön-

analyysin pohjalta rakennettu määrällinen, kvantitatiivinen osio, ovat kaksi muuta pää-

lukua metodiltaan laadullisia eli historiallis-kvalitatiivisia. Tulkinta on poliittisen histori-

an tutkimuksen perinteen mukaista, selitysmallit ovat pääosin puolue- ja työmarkkina-

politiikasta kumpuavia. Diskurssianalyysia ei tässä tutkielmassa tutkimusmetodina 

hyödynnetä. Tosin laajasti ymmärrettynä diskurssianalyysissä voidaan pohtia myös 

sitä, miksi esimerkiksi sanomalehti on päätynyt julkaisemaan juuri kyseiset tekstit si-

vuillaan.14 Tutkielmassa on myös tätä pohdintaa. 

JOHN E. RICHARDSONIN mukaan lehdessä käytetyillä nimityksillä voi olla suuri merkitys 

siihen, miten lukijat kokevat kyseiset toimijat. Lehdessä käytetty nimitys on syntynyt 

journalistisessa prosessissa, joka asettaa kohteen tietynlaiseen asemaan.15 Tätä kysy-

mystä käsitellään lakonmurtajista käytettyjä nimityksiä käsiteltäessä.  

Tuntuisi myös oudolta ajatella, että läpipoliittiset 1920-luvun lehdet eivät olisi pyrki-

neet vaikuttamaan lukijoidensa mielipiteisiin uutisillaan. Vaikka yleisönosastokirjoituk-

set olivat toimituksen ulkopuolista materiaalia, silti oli joku lehdessä kuitenkin antanut 

niiden julkaisemiselle hyväksynnän. Ajanjakso 1880-luvulta 1930-luvulle oli suomalai-

sessa lehdistössä selkeätä puoluepoliittisuuden aikaa, jonka huippu ajoittui 1920-

luvulle.16 On myös vaikea kuvitella, etteivätkö 1920-lukulaiset lehdenlukijat olisi muo-

dostaneet mielipiteitään kaiken lehdessä olevan aineiston pohjalta.  

                                                           
13

 Aiheen ja teeman määrittelystä, ks. Hosisaisluoma 915 sekä luku 1. 
14

 Fairclough 1997, 25. 
15

 Richardson 2007, 49. 
16

 Tommila 1988, 512. 
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Esimerkiksi vasemmistolle puoluelehti oli selkeä puoluease. Vuonna 1920 vaikutusval-

tainen kommunisti Arvo Tuomisen ilmaisi asian niin, että vieras lehdistö on "hirveä ase 

köyhälistöä vastaan" ja hyvin toimitettu lehti on "vallankumouksellisen kommunismiin 

pyrkivän köyhälistön paras ase kommunistisen tietoisuuden levittämisessä".17 Kokoo-

mus puolestaan tavoitteli taloudellisesti kannattamattomilla maakuntalehdillään lä-

hinnä uskollisimpia kannattajiaan, joille tarjottiin argumentteja käytettäväksi yleisessä 

keskustelussa.18 

Vuosien 1920 ja 1926 lakot käsitellään omina kokonaisuuksinaan. Molempien lakko-

vuosien kohdalla tutkitut sanomalehdet käydään läpi lehti kerrallaan. Tämän jaottelun 

sisällä tutkimustuloksia esitetään teemoittain. 

 

Tutkittavat lehdet – neljän puolueen äänenkannattajat 

Vuoden 1920 ilmestynyt Pohjan Kansa ja vuoden 1926 Pohjan Voima olivat sama lehti, 

vaikka olivatkin erinimisiä. Ennen itsenäistymistä lehti oli ilmestynyt nimellä Kansan 

Tahto, tämä nimi otettiin jälleen käyttöön toisen maailmansodan jälkeen. Pohjan Kan-

sa ja Pohjan Voima ilmestyivät kuudesti viikossa ja niiden toimitus oli Oulussa. Kansan 

Tahto oli Kemin seudulla suosittu lehti ja se oli eräällä tavalla paikallinen, sillä lehdellä 

historiansa aikana oli Kemissä yleensä oma haaratoimituksensa ja haarakonttorinsa.19 

Lehden poliittinen linja oli äärivasemmistolainen, kommunistinen. Vuonna 1920 leh-

den levikki oli 8 000 kappaletta, vuonna 1926 se oli 7 000 kappaletta.20 

Pohjan Kansa – ja myöhemmin Pohjan Voima – poikkesivat muista tämän tutkielman 

kohteena olevista lehdistä siinä, että Pohjan Kansalla ei ollut lehden linjaa vetävää pää-

toimittajaa samalla tavoin kuin erityisesti Pohjolan Sanomilla, mutta myös Perä-

Pohjolaisella, Tornion Lehdellä ja Perä-Pohjalla. Toki kommunistilehdilläkin oli lain vaa-

tima vastaava toimittajansa, joka oli tarvittaessa oikeudessa, jos lehden kirjoituksia 

                                                           
17

 Salokangas 1998, 154. 
18

 Vesikansa 1997, 347. 
19

 Hedman 1967, 41. 
20

 Suomen lehdistön historia osa 6, 1988, 234. Saarela 2006, 425. 
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siellä käsiteltiin. Pohjan Kansalla ja Pohjan Voimalla ei ollutkaan nimettyä päätoimitta-

jaa vuosina 1919–1930, vaan vastaava toimittaja.21  Pohjan Kansassa vastaava toimitta-

ja ei ollut journalistisen linjan vetäjä. Vastaavana toimittajana ehti vuoden 1920 aikana 

toimia kolme eri henkilöä, Antti Kallio, Arvi Turkka ja Paul Brander. Vuonna 1926 leh-

destä juridisesti vastuussa oli Ilmari Sormunen22 Vuonna 1920 Pohjan Kansan varsinai-

seen toimittajakuntaan kuuluivat Kosti Salonen, Paul Brander, Arvi Turkka ja Rudolf 

Lindgren.23 Pohjan Kansan radikaaleille linjoille johdatti maaliskuussa lehden palveluk-

seen tullut Salonen, joka kuului laitavasemmiston harvalukuiseen akateemisten jouk-

koon. Salonen oli valmistunut filosofian maisteriksi Helsingissä vuonna 1917, palvelut 

punaisia Turussa ja saanut valtiorikostuomion. Hän oli ollut toimittajana aiemmin 

Tampereella.24 Vuonna 1926 Paul Brander oli edelleen lehden palveluksessa, muut 

toimittajat olivat vaihtuneet. Vastaavan toimittaja Sormusen ohella toimittajakunnan 

täydensivät lehden toimituksellista linjaa vetänyt Mauritz Rosenberg sekä Arvi Sän-

kiaho ja kemiläinen Akseli Timonen, joka oli paikan päällä raportoimassa Pohjolan suu-

resta työtaistelusta.25 Pohjan Kansaa ja Pohjan Voimaa on vaikea tarkastella toimittaji-

en ja heidän henkilöhistoriansa kautta, hedelmällisempää on nähdä lehti kollektiivisen 

toiminnan tuloksena ja annettava lehtikirjoitusten puhua. Toki Pohjan Kansan toimitta-

jakunnasta käytössä olevaa tietoa hyödynnän mahdollisuuksien mukaan.  

Kommunistilehdet, niin Pohjan Kansa kuin muutkin, pitivät päätösvallan omissa käsis-

sään eivätkä luovuttaneet sitä Suomen kommunistiselle puolueelle (SKP) tai sosialisti-

selle työväenpuolueelle. Pohjan Kansa oli silti kieltämättä kommunistinen lehti, aate 

näkyi kirjoitusten teemoissa ja näkökulmissa, toimittajat kirjoittivat asioista oman tul-

kintansa ja paikallisten kantojen mukaan.26 Pohjan Kansassa julkaistiin myös toimituk-

sen ulkopuolelta tulleita tekstejä, muun muassa yleisökirjeitä sekä puoluekoneiston ja 

ammattiyhdistysliikkeen tuottamaa aineistoa. Kommunistinen puolue toimitti lehdille 

julkaistavaa aineistoa27, mutta päiväkohtaisiin kysymyksiin kuten Kemin seudun saha- 

                                                           
21

 Saarela 2006, 433. 
22

 Suomen lehdistön historia osa 5, 233. 
23

 Saarela 2006, 431–433. 
24

 Aatsinki 2008, 264–265, Saarela 1996, 159, Saarela 2006, 101. 
25

 Saarela 2006, 431–433, Pohjolan Sanomat 6.8.1926, ” Muuten vain ajattelin sanoa”, pakina 
26

 Saarela 2006, 101. 
27

 Saarela 2008, 123,  
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ja satamalakoissa niissä ei ehditty puuttua.28 Lakkokirjoittelu oli lähtöisin joko toimi-

tuksen omasta kynästä tai oli ainakin sen itse valitsemaa. 

Tutkittavista lehdistä ainoastaan Pohjolan Sanomat ilmestyi samanlaisena molempina 

tutkimusajankohtina. Pohjolan Sanomat ilmestyi kuudesti viikossa ja sen toimitus oli 

Kemissä. Pohjolan Sanomat oli maalaisliiton pohjoisin äänenkannattaja, ja sen päätoi-

mittajana toimi Uuno Hannula. Lehden levikki oli vuonna 1918 ollut 4 000 kappaletta ja 

vuoteen 1930 se nousi 6 000 kappaleeseen.29 Lehden levikkialuetta oli erityisesti Oulun 

läänin pohjoinen vaalipiiri. Alue oli hiukan eri kuin myöhempi Lapin lääni. Pohjoiseen 

vaalipiiriin eivät kuuluneet maan pohjoisimmat kunnat ja toisaalta siihen kuului Oulun 

pohjoispuolelta kuntia, jotka 1930-luvun läänijaossa jäivät osaksi Oulun lääniä.30 

Pohjolan Sanomat kuului 1920-luvulla niihin maalaisliittolaisiin lehtiin, joiden linjaa 

leimasi voimakkaasti päätoimittajan näkemys. JUHANI MYLLYN mukaan maalaisliitto-

laisia päätoimittajien lehtiä olivat Santeri Alkion johtama Ilkka, Ari Pitkäsen päätoimit-

tama Karjalanmaa sekä Uuno Hannulan Pohjolan Sanomat.31 Nämä Hannulan omat 

vahvat linjaukset näkyivät esimerkiksi Pohjolan Sanomien suhtautumisessa Ahvenan-

maan kysymykseen tai suomenkielisten asemaan Ruotsin puolella Länsi-Pohjaa.32 Aito-

suomalaisessa hurrivihassaan Hannula oli mukana laajassa maalaisliittolaisten rinta-

massa, joka 1920-luvulla vastusti toiseutta.33 Hannulan valmius ottaa vahvasti kantaa 

oli näkynyt jo sisällissodan aikana, kun hän tuoreeltaan tuomitsi Kemin seudulla val-

koisten suorittamat teloitukset.34 Uuno Hannula oli lehden merkittävin, mutta ei ainoa 

toimittaja. Pohjolan Sanomien toimituskuntaan kuuluivat myös vuodesta 1918 Lauri 

Apala35 sekä nuori Lauri Kaijalainen vuodesta 1919 vuoteen 1924.36 Lisäksi lehti julkaisi 

niin yleisökirjeitä kuin erilaisten avustajien tuottamia tekstejä. 

                                                           
28

 Saarela 2008, 41. 
29

 Suomen lehdistön historia osa 6, 1988, 265. 
30

 Jussila 2005, 60–61. 
31

 Mylly 1989, 100. 
32

 Mylly 1989, 160. 
33

 Karemaa 1998, 150. 
34

 Jussila 2005, 52. 
35

 Jussila 2005, 60. Suomen lehdistön historia osa 5, 151; Lauri Apala oli toiminut Heinolan Sanomien 
päätoimittajana vuonna  1916 ja hän  oli Hämeenlinnassa ilmestyneen sanomalehti Hämeen omistaja-
päätoimittaja vuodesta 1923 kuolemaansa, vuoteen 1944  saakka. 
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Perä-Pohjolainen oli perustettu vuonna 1897, se ilmestyi Kemissä ja oli kokoomuksen 

äänenkannattaja. Lehti ilmestyi kolme kertaa viikossa. Perä-Pohjolaisen päätoimittaja-

na kesällä 1920 oli V.A. Marjanen, joka oli tullut tehtävään aiemmin samana vuonna. 

Lehden levikistä ei ole tarkkaa tietoa kuin vuosisadan vaihteesta.37 Tosin 20-

vuotisjuhlalehdessään vuonna 1917 Perä-Pohjolainen kirjoitti levikkinsä olleen tuolloin 

lähes neljätuhatta eikä se ilmeisesti tätä suuremmaksi noussut myöhemminkään.38 

Ilmeisesti levikki ei ollut riittävän suuri, sillä Perä-Pohjolainen lakkautettiin vuonna 

1921. 

Tornion Lehti ilmestyi nimensä mukaisesti Torniossa. Se oli edistyspuolueen äänenkan-

nattaja, mutta kaksi kertaa viikossa ilmestyneen lehden poliittinen väri oli haalea. Täs-

sä mielessä, kuten käsittelytavoiltaan ja aihepiireiltäänkin, Tornion Lehti muistutti kau-

punkilehtiä. Lehteä luonnehdittiin taloudellisesti vakaaksi. Lehden päätoimittaja oli F. 

F. Rautio. Tornion Lehti lopetti ilmestymisensä heinä-elokuussa 1926, kun se myytiin.39 

Perä-Pohja alkoi ilmestyä elokuussa 1926. Lehti oli kokoomuksen äänenkannattaja ja 

ilmestyi aluksi Torniossa kahdesti viikossa. Perä-Pohja syntyi, kun paikalliset kokoomus-

laiset, Kansallis-Osake-Pankki, Kemi-yhtiö ja Oy Uusi Suomi ostivat Tornion Lehteä jul-

kaisseen kirjapainon lehtineen. Perä-Pohjan päätoimittajana toimi Niilo Vapaavuori.40  

Suomalainen sanomalehdistö oli 1920-luvulla hyvin poliittista, RAIMO SALOKANKAAN 

mukaan sanomalehdistön poliittisuus oli huipussaan vuosikymmenen puolivälissä.41 

Tanskalainen NIELS THOMSEN hahmotteli niin sanotun klassisen nelilehtijärjestelmän, 

joka näkyi jopa pienissä tanskalaiskaupungeissa 1800-luvun lopun ja toisen maailman-

sodan välisellä ajalla. Työväestöllä oli työväenlehtensä, talonpojistolla agraarilehtensä, 

virkamiehistöllä ja talonpoikien ylimmällä kerroksella konservatiivilehtensä sekä porva-

                                                                                                                                                                          
36

 Lauri Kaijalainen (1900–1965) oli Rovaniemi-lehden päätoimittaja 1924–27 ja 1940–44, Kalevan toimi-
tussihteeri 1927–28, Lapin Kansan päätoimittaja 1928–40 ja Pohjolan Sanomien Helsingin edustaja 
1945–48. Kaijalainen oli kansanedustajana Lapinmaan vaalipiiristä 1930–39 ja Lapin läänin vaalipiiristä 
1939–48. Kaijalainen toimi Eino Pekkalan hallituksen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministerinä 1946–
48. Kansanedustajamatrikkeli. 
37

 Suomen Lehdistön historia osa 6, 1988, 207–208 
38

 Hedman 1967, 18. 
39

 Suomen lehdistön historia osa 7, 1988, 130.  
40

 Suomen Lehdistön historia osa 6, 1988, 206. 
41

  Salokangas 1998, 209. 



15 
 

ristolla oma liberaalilehtensä.42 Sama jako sopi 1900-luvun alkuvuosien Suomeenkin.43 

Tanskasta poiketen nelilehtijärjestelmää ei Suomessa koskenut kaikkia pikkukaupunke-

ja, vaan maantieteellinen kokonaisuus oli lähinnä vaalipiiri. Pohjolan Sanomat, Perä-

Pohjolainen ja Perä-Pohja sekä Tornion Lehti olivat puolueidensa ainoita äänenkannat-

tajia Oulun pohjoisessa vaalipiirissä. Kommunististen Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman 

kotipaikkakunta Oulu kuului läänin eteläiseen vaalipiiriin, mutta sen toiminta-aluetta 

oli myös pohjoinen vaalipiiri. 

Tässä tutkielmassa kohteena olevista lehdistä Pohjan Kansa ja Pohjan Voima olivat työ-

väenlehtiä, Pohjolan Sanomat oli agraarilehti, Tornion Lehti oli liberaalilehti ja Perä-

Pohjolainen sekä Perä-Pohja olivat konservatiivilehtiä, joilla oli läheinen suhde Kemin 

seudulla taloudellista valtaa käyttäneeseen Kemi-yhtiöön. Tutkimusajankohdan Suo-

meen päti myös se Tanskaa koskeva huomio, että nelilehtijärjestelmässä puolue tai sen 

organisaatio eivät välttämättä omistaneet lehteä, mutta toimittajien näkökannoista ei 

ollut epäselvyyttä.44 

Tarkasteltavana ajankohtana Kemissä ilmestyivät myös Kylän Lehti (vuosina 1912 – 

1930) ja Pohjolan Vartio (1923 – 1938). Ne eivät tosin olleet säännöllisesti julkaistavia 

sanomalehtiä.  45 Kylän Lehti oli valtakunnallinen viihdejulkaisu, jonka paino ja toimitus 

olivat Kemissä, mutta lehdessä ei julkaistu paikallista aineistoa. Pohjolan Vartio oli suo-

jeluskuntapiirin tiedotuslehti, jonka päätoimittajana oli jääkärikapteeni August Mäki-

niemi. Lehti siirtyi vuonna 1938 Rovaniemelle, jossa se ilmestyi vuonna 1943 tapahtu-

neeseen lopettamiseensa saakka.46 

 

Tutkimustilanne 

1920-luvun sanomalehdistön suhtautumista työmarkkinakiistoihin, saati juurikin saha- 

ja satamalakkoihin, ei ole laajemmin tutkittu. Suomalaista sanomalehtikirjoittelua 

                                                           
42

 Thomsen 1972, 217–219. 
43

  Salokangas 1998, 102. 
44

 Lund & Thomsen 1974, 123. 
45

 Hedman 1969, 21. 
46

 Hedman 1967, 12, 36. 
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1920-luvulla on käsitelty niin muun muassa ulkopolitiikan47, sanomalehtien keskinäis-

ten suhteiden48, vasemmistolehtien itsenäisyyskäsitteen49 kuin Lapuan liikkeen nousun 

osalta50. Kemin seudun lakkoliikehdinnän käsittelyä lehdistössä ovat opinnäytetöissään 

käsitelleet Jari Kettukangas ja Sami Paananen, tosin tutkimuskohteenaan Kemin lakois-

ta tunnetuin, vuoden 1949 työtaistelu. Yleisellä tasolla voi todeta Kettukankaan pääty-

neen varsin samanlaiseen tulokseen kuin mihin tässä tutkielmassa.51 Sanomalehdistön 

suhtautumista Lapuan liikkeeseen väitöstutkimuksessaan selvittänyt REIJO PERÄLÄ 

yhdisti tilastoanalyysia ja laadullista tutkimusta, tosin eri tavalla kuin tässä tutkielmassa 

on tehty.  

Pohjolan Sanomista ja Kansan Tahdosta on tehty tämän vuosituhannen puolella laajat 

historiatutkimukset. Pohjolan Sanomien emerituspääkirjoitustoimittaja PENTTI JUSSI-

LAN ”Eikö sitä totuutta saisi sanoakaan” (2005) on lehden 90-vuotishistoria. TAUNO 

SAARELAN ”Kansan Tahto – Pohjolan työtä tekevien lehti” (2006) puolestaan ilmestyi 

lehden satavuotisjuhlien kunniaksi. Teos käsittelee niin Pohjan Kansaa kuin Pohjan 

Voimaakin. Muiden Kemin ja Tornion lehtien historiaa ei ole tutkittu. Tornion Lehden 

tavoin edistyspuolueen äänenkannattajaksi julistautuneesta oululaisesta sanomalehti 

Kalevasta JOUNI SUISTOLA on tehnyt laajan tutkimuksen Kaleva – sata vuotta kansan 

kaikuja. Perä-Pohjolaisen ja Perä-Pohjan kokoomuslainen oululainen vastine, sanoma-

lehti Kaiku ei sen sijaan ole innostanut historiantutkijoita lehteä syvemmin tutkimaan.  

Työmarkkinaselkkauksia on käsitelty ammattiyhdistys- ja työmarkkinahistorioissa. Tä-

män tutkielman kannalta merkittävimmät ovat TAPIO BERGHOLMIN kuljetusalan am-

mattiyhdistystoiminnan historia käsittelevät ”Kovaa peliä kuljetusalalla. Kuljetusalan 

ammattiyhdistystoiminta vuoteen 1924” (1988) ja ”Kovaa peliä kuljetusalalla. Kuljetus-

alan ammattiyhdistystoiminta vuosina 1925–1960” (1997) sekä MARKKU MANSNERIN 

                                                           
47

 Esimerkiksi Matti Niskanen; Ahvenanmaan-kysymys viidessä suomalaisessa sanomalehdessä 1917–
1921. Suomen ja Skandinavian historian pro gradu, Oulun yliopisto. 1997. 
48

 Esko Keränen, Oulun porvarillisten sanomalehtien väliset kiistat 1920- ja 1930-luvulla;  teoksessa 
Scripta Historica 11. Oulun Historiaseura 1988. 
49

 Järvinen, Petteri: Punaiset kynttilät itsenäisyyspäivän ikkunalla. Isänmaallisuuden käsite, sisältö ja sen 
käyttö vasemmistolehdissä 1917–1948. Poliittisen historian pro gradu, Turun yliopisto. 2014. 
50

 Reijo Perälä: Lapuan liike ja sanan mahti. Suomen historian väitöstutkimus, Oulun yliopisto 1998. 
51

 Jari Kettukangas. Johdettu kapina vai oikeutettu leipätaistelu : Kemin kapina Suomen johtavassa leh-
distössä 1.7.1949-31.3.1950. Oulu], 2006; Sami Paananen.  Kemin ja Oulun sanomalehtien suhtautumi-
nen Kemin lakkoihin kesällä 1949. Oulu, 1996. 
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Suomen työnantajain keskusliiton historia ”Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa” 

(1981). Yleiskuvaa, sosiaalihistoriaa ja toimintaympäristöä tuo REIJA SATOKANGAS, 

joka on selvittänyt Keminmaan agraariyhteisön murrosta väitöstutkimuksessaan ”Ta-

lonpoika ja teollisuus vastakkain ja rinnakkain: Kemijokisuun agraariyhteisön murros 

1860–1938” (2004). Puoluehistorioista lisävalaistusta antaa erityisesti JUHANI MYLLYN 

”Maalaisliitto - Keskustapuolueen historia” (1989). Kommunismi ja vasemmistososia-

lismi ovat kiinnostaneet tutkijoita laajemminkin.  Kansan Tahdon historian kirjoittanut 

TAUNO SAARELA on tutkinut laajasti suomalaisen kommunismin vaiheita 1918–1930 

teoksissa ”Suomalaisen kommunismin synty 1918–1923” (1996) ja ”Suomalainen 

kommunismi ja vallankumous 1923–1930” (2008). Martti Pihkalan johtamalla lakon-

murtajakaartilla oli merkittävä osuus myös Kemin työtaisteluissa. JUKKA NIINIMÄEN 

opinnäytetyöksi poikkeuksellisen perinpohjainen ”Yhtymä Vientirauha - Martti Pihka-

lan lakonmurtajakaartin toiminta Suomessa 1920–1944” (1997) on aiheesta tehty eri-

tyistutkimus. 

Sahojen ja satamien kausiluonteisuuden radikalisoivaa vaikutusta työväestön ei ole 

tutkittu, vaikka KARI SILVENNOINEN jo vuonna 1975 nosti esiin ajatuksen selvittää 

hankalasti tutkittavaa aihetta käyttämällä lähteinä Pohjolan Sanomia ja Kansan Tah-

toa52, tässä tapauksessa toisin sanoen Pohjan Kansaa ja Pohjan Voimaa. Nyt, neljä vuo-

sikymmentä myöhemmin tämä tutkielma ainakin joiltain osin vastaa tähän Silvennoi-

sen toiveeseen. 

Valitettavasti pohjoissuomalaisesta sotien välisen ajan työväenliikkeestä ei ole tehty 

laajaa yksittäistä tutkimusta, vaan tähän on jäänyt tutkimuksellinen aukko. Edellä mai-

nittujen, ja muidenkin tutkimusten, välissä on olemassa selvästi oma kolo tälle tutkiel-

malle. Tämä tutkielma antaa kuvan pohjoisten lehtien maailmankuvasta ja toiminnasta 

1920-luvun Perä-Pohjolassa. Tässä yhteydessä käsitellään laajasti varsinaisia lakkota-

pahtumia, lehtien kertomina tosin. Tällä halutaan tarjota kiinnostuneilla mahdollisuus 

tutustua 1920-lukulaiseen Kemiin paitsi lehdistöhistorian myös paikallishistorian näkö-

kulmasta. 
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 Silvennoinen 1975, 195. 
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Kemin seudun lakkoja ja niiden sanomalehtikäsittelyä olisi mahdollista laajentaa niin 

ajallisesti kuin maantieteellisestikin. Tässä tarkasteltujen lehtien näkemykseen mielen-

kiintoisen lisän antaisi tutkimus vuosien 1928–1929 suurta satamalakko käsitelleistä 

kirjoituksista. Maantieteellisesti aihepiiriä olisi mahdollista laajentaa selvittämällä, mi-

ten oman kotiseutunsa vastaavia työtaisteluja käsittelevät lehdet saha- ja satamapaik-

kakunnilla, joissa vasemmistolainen hegemonia oli sosialidemokraateilla. Samalla olisi 

tilaisuus ottaa ei-sosialistisella puolella tarkempaan käsittelyyn muu kuin maalaisliitto-

lainen sanomalehti. Toisaalta pääkaupunkilaisten valtalehtien Kemin seudun lakkoja 

koskeva kirjoittelu antaisi mahdollisuuden nostaa esiin keskustan ja periferian suhde. 

 

Historiallinen tausta  

Sisällissota taustana 

Sisällissota oli keskeisiä tekijöitä Suomen 1920-luvun sisäisessä kehityksessä. Vuonna 

1918 käydyssä sodassa vastakkain olivat voittajiksi selvinneet valkoiset ja häviön kärsi-

neet punaiset. Ennen sisällissotaa Suomi oli sosiaalisten syiden seurauksena jakautunut 

kahteen, lähes yhtä suureen leiriin, jotka joutuivat itsenäistymiskehityksen kärjistyessä 

sotaan, jossa kapitalismi vei voiton sosialismista. 53 Sodan osasyynä olleet sosiaaliset 

ongelmat säilyivät 1920-luvun Suomessa ja osa hävinneistä pysyi jatkossakin kommu-

nismin kannattajina. Pohjois-Suomessa vasemmistolaisuuden suuntauksista valta-

aseman vei äärivasemmistolaisuus. Kiihkeimpien valkoisten tavoitteena sodan jälkeen 

oli kitkeä kommunismi lopullisesti. Punaisten puolella osa taas halusi saada päätökseen 

kesken jäänyt vallankumous, näitä vallankumouksellisia oli paljon pohjoisessa Suomes-

sa.54 Samansuuntainen käsitys oli myös sillä joukolla, joka Venäjällä perusti Suomen 

kommunistisen puolueen. Vallankumous oli puolueen ohjelmallinen tavoite eikä vuo-

den 1918 ollut epäonnistunut keinojensa, vaan toteuttamisajankohdan vuoksi.55 Sisäl-
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 Haapala 2009, 14–15. 
54

 Aatsinki 2008, 294. 
55

 Uola 2006, 157–158. 
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lissodan poliittiset jännitteet säilyivät ja taistelu jatkui eri muodoissaan, muun muassa 

työmarkkinoilla.  

Sisällissodan arvet näkyivät myös Kemin seudulla, vaikka alueella ei varsinaisia taistelu-

ja koettu kahta kahakkaa lukuun ottamatta. Vuoden 1918 tapahtumien aikana Kemissä 

kuoli 25 punaista, teloitetut olivat kotoisin pääosin Kemin maalaiskunnasta. Yhteensä 

vuosina 1918–1919 sotien uhreina menehtyi 46 punaista, jotka olivat kirjoilla Kemin 

kaupungissa ja maalaiskunnassa, Torniossa, Alatorniolla tai Simossa. Valkoisten puolel-

la vastaava luku oli 50. Punaisista kuoli kotiseudullaan yli puolet (26), valkoisista suurin 

osa (38) menehtyi muualla kuin kotiseudullaan.56 Erityisesti työväestö koki vuoden 

1918 rangaistustoimet ylimitoitettuina ja oikeudentajunsa vastaisina.57 Vaikka Kemin 

seudulla kuolonuhrien määrä ei ollut erityisen korkea suhteessa koko maan uhreihin 

verrattuna, on vaikea uskoa, etteivätkö kansalaissodan kokemukset olisi vaikuttaneet 

myöhempiin tapahtumiin. On paikallaan myös muistuttaa, että Kemissä ei koettu sisäl-

lissodan aikana varsinaisia taisteluja. Sama pätee koko Pohjois-Suomeen. 

 

Vientiteollisuuden merkitys Suomessa ja Kemin seudulla 

Vientiteollisuudessa kulki merkittävin työnantajien ja työläisten välinen taistelulinja. 

Käytännössä Suomen viennin ainoa tukijalka 1920-luvulla oli puuteollisuus, sen osuus 

ulkomaanviennistä oli noin 80 prosenttia.58 Esimerkiksi vuonna 1920 koko Suomen 

ulkomaanviennin arvosta 93,8 prosenttia oli puunjalostustuotteita, lähinnä sahatava-

raa, paperi tai kartonkia.59 Tutkimuksen kohteena olevan alueen puutavaraviejistä tär-

kein oli Kemi-yhtiö, jonka osuus Kemin sataman viennistä oli laskelmien mukaan vuosi-

na 1924–1930 yli 80 prosenttia. Kemin sataman muusta viennistä vastasi lähinnä Ke-

min Puuteollisuus Oy. Vuodesta 1923 eteenpäin Kemin satama oli valtakunnallisesti 
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kolmanneksi suurin puutavaran viejä. Tuonnilla mitaten Kemi oli sotien välisenä aikana 

yksi maan pienimmistä satamista.60 

Sahateollisuudella oli Kemin seudulla pitkät perinteet. Sahaustoiminta aloitettiin vuon-

na 1862 niin Kemin kupeessa Laitakarissa kuin Tornion lähellä Röyttässä. Laitakarissa 

toiminnan aloitti oululainen Bergbomin suku, myös Röyttässä sahan takana olivat oulu-

laisvoimat, Snellmanin ja Granbergin kauppahuoneet. Vuonna 1893 Bergbomit ja 

Snellmanit perustivat Kemi-yhtiön.61 Kemi-yhtiö omisti lakkojen aikaan useita sahoja 

Kemissä ja lähialueella. Tärkein oli Karihaaran saha, joka sijaitsi tuolloisen Kemin maa-

laiskunnan puolella, mutta vain muutama kilometri pohjoisen päässä kaupungin kes-

kustasta. Yhtiön omistama Laitakarin saha sijaitsi muutaman kilometrin kaupungin kes-

kustasta etelään, se oli kaupungin alueella. Tornionjoen suistossa, nykyisen Tornion 

alueella sijainnut Röyttän saha oli Kemi-yhtiön omistuksessa, samoin kuin Kallion saha 

Simossa, parikymmentä kilometriä Kemin eteläpuolella.  

Muiden omistuksessa olleita sahoja olivat Kuusiluodon saha Alatorniolla sekä Kemissä 

Mansikkaniemen saha ja valtion omistama Veitsiluodon saha. Vuonna 1901 perustetun 

Kuusiluodon sahan omisti And. Kurth & Co, jossa osake-enemmistö 1920-luvulla oli 

porilaisella W. Rosenlew & co:lla.62 Mansikkaniemen sahan Ab Granvik Sågverk. Veitsi-

luodon saha perustettiin vuonna 1922.63 

Satamat olivat viennin kannalta keskeisiä. Työnantajapuolelle oli tärkeää varmistaa 

vientiteollisuudelle elintärkeiden satamien toiminta, joka johti muun muassa lakon-

murtajajärjestön perustamiseen. Lakonmurtajat mahdollistivat samalla työläisten an-

siokehityksen kurissa pitämisen, mikä vahvisti vientiteollisuuden kansainvälistä kilpai-

lukykyä. Työnantajat varautuivat 1920-luvulla järjestelmällisesti mahdollisiin työtaiste-

luihin. Työtaisteluvalmiutta löytyi vastapuoleltakin. Ahtaajien ammattiyhdistysliikkeen 

johto oli äärivasemmistolaista, mikä osaltaan loi sosiaalista painetta osallistua lakkoi-

hin. Paine kohdistui kaikkiin satamassa työskennelleisiin, ei pelkästään ammattiyhdis-

tysten jäseniin. Lastaustyöt olivat sesonkiluonteisia, sen seurauksena satamatyöläiset 
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olivat tottuneet tulotason suuriin vaihteluihin, eivätkä lakosta seuranneet ansiomene-

tykset suuresti pelottaneet.64 Myös sahoilla työ oli kausiluonteista. Kommunismin kan-

natus oli vahvaa Kemin seudun sahatyöläisten keskuudessa.65 Ammattiyhdistysjohdon, 

ja ainakin osin työntekijöiden, kommunistisuus sekä ahtaajien ja sahatyöläisten tottu-

minen vaihtelevaan ansiotasoon lisäsivät sahojen ja satamien lakkoherkkyyttä. 

 

Poliittisten puolueiden kannatus ja väkimäärä alueen kunnissa 

Kemin seudulla kahdella puolueella oli selvästi muita vahvempi asema. Suurimman 

kannatuksen eduskuntavaaleissa tutkittavana ajankohtana sai maalaisliitto, toiseksi 

eniten ääniä keräsivät äärivasemmiston listat. Taulukossa 166 näkyvät vuosien 1919, 

1922 ja 1924 eduskuntavaalien tulokset. Ne antavat hyvän kuvan Kemin ja Tornion 

kaupunkien sekä niitä ympäröineen maaseudun poliittisista voimasuhteista. Eduskun-

tavaalit antavat paremman kuvan poliittisesta kannatuksesta kuin kunnallisvaalit, sillä 

eduskuntavaaleissa äänestysaktiivisuus oli suurempaa. Huomattavaa on, että vuoden 

1919 vaaleissa laitimmaisen vasemmiston ehdokkaat olivat sosialidemokraattien listoil-

la, vuosina 1922 ja 1924 omalla listallaan.  

Kansalaissodan jälkeisten vuosien jyrkkä vastakkainasettelu näkyi Kemin seudulla, jossa 

oli niin vahvaa vientiteollisuutta kuin äärivasemmistolaisia työläisiäkin. Lakoksi kärjis-

tyneissä tilanteissa sanomalehdillä oli käsiteltävinään tiukan kaksinapainen tilanne. 

Kemin seutu oli 1920-luvulla muuttovoittoaluetta. Kirkonkirjoihin merkittyjen määrä 

kasvoi vuoden 1919 viimeisen päivän ja vuoden 1926 viimeisen päivän aikana yli kuu-

dellatuhannella. Kaupungit Kemi ja Tornio olivat pinta-alaltaan ja samalla väkiluvultaan 

varsin pieniä, suurin osa alueen ihmisistä asui Kemin maalaiskunnan ja Alatornion alu-

eilla. Oheisessa taulukossa ei ole eroteltu paikkakunnalla ja muualla asuvia ihmisiä. 

Virallisessa tilastossa eivät näy myöskään ne ihmiset, jotka käytännössä asuivat jossain 

alueen viidessä kunnassa, mutta olivat henkikirjoilla muualla. Vakinaisen väen lisäksi 

paikkakunnalla oli passittomia, jotka eivät olleet kirjoilla mutta asuivat alueella sekä 
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passilliset, jotka olivat seudulla työpassilla, mutta kirjoilla jossain muualla. Tällaisten 

ihmisten määrä oli ilmeisesti merkittävän suuri.67  
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1. Lakkokirjoittelun määrä yli nelinkertaistui vuoteen 1926 

Tässä tutkielman osassa päähuomio on saha- ja satamalakoista kertovien sanomalehti-

en kirjoitusten laadullisessa tarkastelussa. Tarkastelun pohjaksi olen selvittänyt, kuinka 

paljon ja millaisia aiheita käsiteltiin vuosien 1920 ja 1926 lakkoja koskeneissa sanoma-

lehtikirjoituksissa. Tämä pääluku keskittyy sanomalehtien julkaisemia kirjoitusten mää-

rään sekä niissä käsiteltyihin aiheisiin ja teemoihin.  

Jaottelu aiheisiin ja teemoihin on lainattu kirjallisuuden ja musiikin tutkimuksesta. Esi-

merkiksi kirjallisuudessa teoksen aiheena voi olla vakoilu tai lännen asuttaminen. Tee-

ma eli perusajatus on, mitä aiheesta sanotaan. Vakoiluromaanin teemana voi olla rak-

kaus, villistä lännestä kertovan teoksen teemana voi olla vaikka kosto tai päinvastoin.68  

Tässä käytettävä jako on syntynyt niin, että ensivaiheessa olen tutustunut lehtien kir-

joitteluun ja saanut yleistuntuman kirjoitusten sisältöön. Tämän köyhän miehen her-

meneuttisen kehän seuraavassa vaiheessa syntynyttä kuvaa olen tarkentanut jakamal-

la julkaistut kirjoitukset aihepiirin mukaan kolmeen joukkoon. Näistä ryhmistä kaksi 

nousi itsestään selvyyksinä, sillä niin vuoden 1920 kuin vuoden 1926 sanomalehdissä 

julkaistiin paljon kirjoituksia, joissa käsiteltiin joko lakkojen oikeutusta tai lakkoihin 

liittyviä ihmisjoukkoja. Kolmas pääryhmä on kaatoluokka, johon sijoitettiin muut aihe-

piirit, sillä samanlaista selkeää, molempia lakkoja koskenutta aihetta ei kirjoituksissa 

esiintynyt. 

Aihetason kolmijakoa on tarkennettu tekemällä niiden sisällä osajakoa, teemoitusta. 

Lakon oikeutukseen liittyvissä kirjoituksissa lakkoja pidettiin joko oikeutettuina tai 

epäoikeutettuina, käytännössä joko palkkataisteluna tai poliittisina lakkoina. Palkka-

taistelua kaikki lehdet pitivät hyväksyttävänä, ainakin periaatteessa. Lakon käyttämistä 

poliittisen taistelun välineenä vastaavasti pidettiin ainakin jossain määrin kyseenalai-

sena. Lakkoihin liittyviä ihmisjoukkoja koskevat kirjoitukset oli luontevaa jakaa kahteen 

osaan sen mukaan, käsittelivätkö ne lakkoilijoita vai murtajia. Osaston muut ollen ja-

kanut neljään ryhmään, jotka jossain määrin toistuivat molempina tarkastelujaksoina. 

Nämä neljä ryhmää ovat talous, ulkomaat, työnantajan muu kuin lakkoon liittyvä toi-
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minta ja julkinen vallankäyttö. Vuoden 1926 työtaistelun yhteydessä yksi keskeisimpiä 

lehtikirjoitusten aiheita oli sovittelu, joka on yksi tapa käyttää julkista valtaa. Jaottelut 

eivät sinänsä kerro lehtien suhtautumisesta. Lakonmurtajista kirjoittivat kaikki lehdet, 

mutta esimerkiksi kokoomuslaisen lehden suhde heihin oli päinvastainen kuin kommu-

nistilehdellä. Huomattavaa on, että lehtikirjoitukset käsittelivät monesti useampaa 

aihetta. Jako on siinä mielessä onnistunut, että käytännössä poikkeuksetta lakkokirjoi-

tukset on ollut mahdollista sijoittaa vähintään yhteen yllä olevista ryhmistä. 

Tilastollinen analyysi on aputyökalu, jonka tarkoitus oli luoda pohja kahdelle varsinai-

selle käsittelyluvulle, joissa analysoidaan ja esitellään tarkemmin lehtikirjoitusten sisäl-

töä. Pääluvuissa kaksi ja kolme siirrytään syvemmälle tasolle eli lehtien näkemyksiin ja 

mielipiteisiin. 

 

1.1 Vuoden 1920 lakoista kirjoittivat kaikki neljä pohjoisen lehteä 

1.1.1 Perä-Pohjolainen suhteessa aktiivisin 

Kesän 1920 Kemin seudun saha- ja satamalakoista julkaistiin neljässä tutkitussa lehdes-

sä yhteensä 46 kirjoitusta.69 Määrällä mitaten kirjoittivat tutkittavat lehdet lähes yhtä 

paljon kesän 1920 lakoista. Pohjan Kansa ja Pohjolan Sanomat tarttuivat aiheeseen 

kumpikin neljätoista kertaa, Perä-Pohjolaisessa julkaistiin yhteensä kaksitoista lakkoja 

käsitellyttä kirjoitusta. Tornion Lehti ei ollut yhtä aktiivinen kuin muut lehdet, silti sen 

sivuilla käsiteltiin saha- ja satamalakkoja kuudesti. Lehtien aktiivisuudessa ei suhteelli-

sesti vertaillen ole suurta eroa. Pohjan Kansa ja Pohjolan Sanomat ilmestyivät kuudesti 

viikossa, Perä-Pohjolaisella viikoittaisia ilmestymispäiviä oli kolme ja Tornion Lehdellä 

kaksi. Ilmestymistiheyteen suhteutettuna Perä-Pohjolainen oli lehdistä aktiivisin. 

Lakkoja koskeva lehtikirjoittelu ajoittui lyhyelle ajanjaksolle. Lakkokirjoitukset ilmestyi-

vät lehtien palstoille vasta lakon puhjettua kahdeksas kesäkuuta, lakkoja edeltäneistä 

työläisten ja työnantajien välisistä kontakteista tai palkankorotusvaatimuksista lehdet 
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eivät kirjoittaneet lainkaan toukokuussa tai kesäkuun alussa. Lakkokirjoittelu loppui 

nopeasti sovun synnyttyä, jälkipyykkiä ei pesty kuin lakon loppumista seuranneella 

viikolla. Viimeisen kerran vuoden 1920 Kemin seudun saha- ja satamalakkoja lehdet 

käsittelivät heinäkuun aivan ensimmäisinä päivinä. Kaikkinensa lehdet julkaisivat kol-

misen viikkoa kestäneeseen lakkoon liittyneitä uutisia vajaan neljän viikon aikana. 

Osasyy kiinnostuksen pikaiseen hyytymiseen saattoi olla se, että vuosi 1920 oli työ-

markkinoilla koko vuosikymmenen levottomin.70 Lakkoaiheisiin uutisiin riitti tämänkin 

jälkeen aihetta, vaikkakaan ei paikallisesti yhtä merkityksellisiä. 

 

1.1.2 Lakon oikeutus kiinnosti kaikkia lehtiä 

Sanomalehtikirjoitusten määrästä saa vain suuntaa-antavan kuvan lehtien suhtautumi-

sesta. Parempi tuntuma Perä-Pohjolaisen, Pohjan Kansan, Pohjolan Sanomien ja Torni-

on Lehden kirjoitteluun tulee tarkastelemalla julkaistujen kirjoitusten käsittelemiä ai-

heita. Huomattavaa on, että samassa uutisessa tai muussa lehtikirjoituksessa oli käsit-

telyssä usein useampi kuin yksi aihe.71 

Pohjan Kansan ja Pohjolan Sanomien mielenkiinto jakautui tasaisesti kaikkiin kolmeen 

aiheeseen. Perä-Pohjolainen puolestaan oli erityisesti kiinnostunut lakkojen oikeutuk-

seen liittyvistä kysymyksistä. Sama pätee Tornion Lehteen, jossa lakkojen oikeutukseen 

liittyvät näkemykset olivat esillä yhtä vaille jokaisessa uutisessa. Määrällisesti mitaten 

eivät Perä-Pohjolainen ja Tornion Lehti olleet yhtä kiinnostuneita lakkoihin liittyneisiin 

väkijoukkoista kuin Pohjan Kansa ja Pohjolan Sanomat. Julkaistujen kirjoitusten määrä 

ei kuitenkaan kerro kuin osatotuuden. Esimerkiksi Tornion Lehteen verrattuna Perä-

Pohjolainen käsitteli lakkoa huomattavasti pidemmissä kirjoituksissa eli tarkemmin ja 

samalla myös kantaaottavammin. Myös käsiteltyihin teemoihin pätee sama kuin aihei-

siin, lehtikirjoitukseen mahtui useita teemoja.72 

Aiheet on jaoteltu tarkemmin ja näin saatu valaistusta siihen, miten tutkittavat lehdet 

lähestyivät lakkoja ja mistä ne pitivät tärkeänä kirjoittaa. Näin saadaan viitteitä lehtien 
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edustamista näkökannoista. Esimerkiksi kommunistisen Pohjan Kansan voi havaita 

näyttäneen vuoden 1920 lakot puhtaasti leipäkysymyksenä, lehti vältti täysin kerto-

masta lakkolaisten esittämistä poliittisista vaatimuksista. Kokoomuslainen Perä-

Pohjolainen vastaavasti piti lakkoja tavoitteiltaan vain ja ainoastaan poliittisina, ei mis-

sään määrin työläisten taisteluna parempien elinolojen puolesta. Lakonmurtajat olivat 

Pohjan Kansan ja Pohjolan Sanomien mielestä kiinnostavampi uutisaihe kuin lakkolai-

set. Tässä tutkielmassa ei ole tehty tilastollista analyysia lehtien mielipiteistä, se tulee 

esiin seuraavissa käsittelyluvuissa ja on pääosin ennakko-odotusten mukainen. 

Määrällisesti talouskysymykset eivät kesällä 1920 suuresti kiinnostaneet lehtiä. Harvo-

jen talouskirjoitusten joukossa oli silti sisällöllisesti mielenkiintoinen Pohjolan Sanomi-

en kirjoitus lakon vaikutuksista työtaistelun osapuoliin. Pohjan Kansa puolestaan ase-

moi Kemin seudun lakkoilun laajempiin, maailmanlaajuisiin yhteyksiin marxismin hen-

gessä. 

 

1.2 Lakkokirjoittelu kahden lehden harteilla vuonna 1926 

1.2.1 Enemmän kuin kaksi lakkokirjoitusta jokaisessa Pohjan Voimassa  

Vuonna 1926 sanomalehdet kirjoittivat menossa olleista lakoista huomattavasti 

enemmän kuin kuusi vuotta aiemmista.73 Osin tämä selittyy sillä, että lakkokirjoittelu 

kesti ajallisesti noin kaksi kertaa pidempään kuin vuonna 1920. Kun vuonna 1920 ai-

heeseen liittyviä kirjoituksia lehdissä oli vajaan kuukauden ajan, kesti lakkokirjoittelu-

kausi vuonna 1926 runsaat kaksi kuukautta. Yksittäisten uutisten määrää lisäsi se, että 

Pohjan Voima käsitteli lakkoa päivittäin useissa eri kirjoituksissa. Vuonna 1920 Pohjan 

Kansa oli pääsääntöisesti käsitellyt työtaistelua päivittäin yhdessä ainoassa, lakkota-

pahtumat kokoavassa uutisessa. Vuonna 1926 lakkouutisia tai muita aiheeseen liitty-

neitä kirjoituksia lehdestä löytyi useampia, enimmillään 21.8.1926 peräti kuusi. Va-

semmistolehdissä oli vuoden 1922 jälkeen otettu käytäntö hajottaa taistelukysymykset 
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ympäri lehden, koska lukijat vaativat enemmän uutisia ja vähemmän politiikkaa.74 Ta-

pahtumauutiset ja poliittiset viestit ilmestyivät usein oman otsikon alla, ei tosin aina. 

SAARELAN mukaan Pohjan Voima seurasi vuoden 1926 Pohjolan suurta työtaistelua 

poikkeuksellisen tarkasti, ainoastaan pari vuotta myöhemmin ollutta suurta ja pitkään 

kestänyttä valtakunnallista satamalakkoa lehti seurasi yhtä intensiivisesti.75 

Pohjolan Sanomat ja varsinkin Pohjan Voima käsittelivät vuoden 1926 työtaistelua taa-

jaan. Pohjolan Sanomissa ilmestyi parin kuukauden aikana yhteensä 53 lakkoon liitty-

nyttä lehtikirjoitusta. Keskimäärin lehdessä oli siis noin yksi lakkojuttu jokaisena ilmes-

tymispäivänä, lehti ilmestyi kuudesti viikossa. Niin ikään kuusipäiväisen Pohjan Voiman 

tahti oli tätäkin selvästi hurjempi, lehti kirjoitti Pohjolan suuresta työtaistelusta yh-

teensä 136 kertaa. Pohjan Voima tosin alkoi käsitellä aihetta jo pari viikkoa ennen työ-

taistelun puhkeamista. 

Käytännössä lakoista kirjoitti vuonna 1926 vain kaksi tutkituista lehdistä, Pohjan Voima 

ja Pohjolan Sanomat. Koko lakkoaikana Tornion Lehti julkaisi aiheesta vain neljä uutista 

ennen kuin se elokuun 1926 alussa vaihtoi omistajaa, nimeä ja puoluekantaa. Edistys-

puolueen äänenkannattaja Tornion Lehti muuttui omistajavaihdoksen myötä Perä-

Pohjaksi,76 josta tuli kokoomuksen äänenkannattaja. Kokoomus oli ollut Kemin seudul-

la ilman äänenkannattajaa vuodesta 1921, jolloin Perä-Pohjolainen oli lopettanut toi-

mintansa.77 Perä-Pohja oli tyypillinen syrjäisessä Suomessa ilmestynyt kokoomuksen 

äänenkannattaja siinä mielessä, että lehti osoittautui raskaasti tappiolliseksi.78 

Perä-Pohjan ensimmäisen numeron ilmestyessä kuudes elokuuta 1926 oli Kemi-yhtiön 

sahoille aikaansaatu sopu, satamalakko sen sijaan jatkui vielä pari viikkoa. Tuona aika-

na tuore lehti kirjoitti lakkoaiheesta kertaalleen. Perä-Pohjan ja Tornion Lehden rooli 

vuoden 1926 lakon uutisoinnissa oli niin vähäinen, että niitä ei käsitellä omissa alalu-

vuissaan. 
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1.2.2 Pohjolan Sanomat ajoi sovittelua, Pohjan Voimaa kiinnostivat joukot 

Vuonna 1926 poikkesi kuusi vuotta aiemmasta paitsi juttujen määrä, niin myös käsitel-

lyt aihepiirit.79 Huomattavaa on, että lakon oikeutuksesta ei käyty yhtä vilkasta keskus-

telua kuin vuonna 1920. Mahdollisesti syynä oli se, että vuonna 1926 ei ollut kokoo-

muslaista, tai muutakaan työnantajalle selvästi myötämielistä lehteä. 

Pohjan Voima kirjoitti lakon oikeutuksesta 28 kertaa, Pohjolan Sanomat tarttui aihee-

seen seitsemästi, siis suhteessa selvästi vähemmän kuin vuonna 1920. Sekä väkijou-

koista että muista kysymyksistä kirjoittaminen oli puolestaan vuonna 1926 yleisempää 

kuin vuonna 1920. Sisällöllisestä muutoksesta tarkemman kuvaan saa taulukosta kah-

deksan.80 

Vuonna 1926 Pohjan Voima ei pitänyt tarpeellisena kätkeä, että lakoilla ei tavoiteltu 

pelkästään palkankorotuksia. Lehti myönsi avoimesti lakkoilijoiden havittelevan muu-

takin, käytännössä joukkosopimusta ja ammattiyhdistysliikkeen tunnustamista tasaver-

taiseksi neuvottelukumppaniksi työehdoista päätettäessä. Pohjolan Sanomat esitteli 

työtaistelun useammin palkkakysymyksenä kuin poliittisena lakkona, lehti ei tosin la-

kon luonnetta pyrkinytkään pitämään esillä kuten Pohjan Voima. 

Lakkolaisiin ja lakonmurtajiin liittynyttä kirjoittelua Pohjan Voimassa oli huomattavasti 

enemmän kuin vuonna 1920. Lehden kirjoituksista useampi  kuin kolme neljästä käsit-

teli jollain tavoin vähintään yhtä lakkoon liittynyttä väkijoukkoa, yleensä sekä lakkolai-

sia että lakon aikana työskennelleitä. Pohjolan Sanomissa aihe oli esillä hiukan vajaassa 

puolessa jutuista eli varsin usein.  

Vuoteen 1920 verrattuna kirjoitettiin vuonna 1926 paljon valtion roolista. Erityisesti 

käsiteltiin valtion määräämän välitysmiehen toimintaa. Uutisten sisällön kannalta Poh-

jolan Sanomat oli edellä, vaikka Pohjan Voima julkaisi useamman aihepiiriin kuuluneen 

uutisen. Pohjolan Sanomat oli asiassa aktiivinen ja ajoi vahvasti ulkopuolisen välittäjän 

käyttöä kiistassa. Sovitteluun ja sovun aikaansaamiseen liittyvä keskustelu oli vuonna 

1926 niin vilkasta, että aihetta on tarpeen tarkastella tarkemmin lakkokirjoittelun sisäl-
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löllisen käsittelyn yhteydessä. Vuoden 1920 lakon sovintoon ei liity samaa uutisellista 

dramatiikkaa, mutta vertailun vuoksi sitä käsitellään aihetta lakon yhteydessä.  

Muuhun julkisen vallankäyttöön liittyen Pohjan Voima mainitsi muutamassa yhteydes-

sä, kuinka työläisiä vastassa eivät olleet pelkästään työnantajat, vaan näiden rinnalla 

myös valtiolliset tai puolivaltiolliset toimijat, lähinnä suojeluskunta ja etsivä keskuspo-

liisi eli ohrana81. Työnantajien muuhun kuin suoraan lakkoon liittyvän toiminnan uuti-

sointi kasvoi Pohjan Voimassa määrällisesti paljon, mutta pääosin aihetta käsiteltiin 

lyhyesti, toteamuksina. 
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2. Vuoden 1920 saha- ja satamalakot neljän pohjoisen lehden 

palstoilla 

2.1 Pohjan Kansa taisteli lakkolaisten rinnalla 

2.1.1 Työläisten oikeutettu taistelu elinehtojensa parantamiseksi 

Kesäkuun 1920 Kemin seudun saha- ja satamalakkojen sanomalehtikäsittelyssä yksi 

keskeisimmistä, jopa keskeisin, aihe oli lakkojen oikeutus. Kyse oli siitä, pitivätkö lehdet 

työtaisteluja työläisten yrityksenä parantaa elinehtojaan, lähinnä palkkaansa, vai oliko 

lakkojen perimmäinen tarkoitus siirtää työpaikoilla valtaa omistajilta työläisille ja näi-

den järjestöille. Oulussa ilmestynyt kommunistinen Pohjan Kansa oli aatteellisen taus-

tansa vuoksi jo lähtökohtaisesti lakkolaisten puolella. Kuten edellisessä luvussa käsitel-

lyt tilastot osoittivat, piti Pohjan Kansa Kemin seudun vuoden 1920 lakkoja yksiselittei-

sesti palkkataisteluna. Pohjan Kansa julkaisi kaikkiaan 14 saha- ja satamalakkoihin liit-

tynyttä kirjoitusta, niistä kuudessa käsiteltiin työläisten oikeutusta toimiinsa. Kaikissa 

kirjoituksissa oli esitetty lakot palkkataisteluina, joilla ei ollut poliittisia tarkoitusperiä. 

Lakkojen alkamisesta Pohjan Kansa uutisoi vasta päivän tai kaksi myöhemmin kuin 

muut tutkielman kohteena olevat lehdet. Mahdollista on, että Pohjan Kansan Oulun ja 

Kemin väliset puhelinyhteydet eivät yksinkertaisesti toimineet. Yhteysongelmiin viitat-

tiin lehden sivuilla sahalakon päättymisen yhteydessä82, tosin tuolloin ei mainittu han-

kaluuksista lakon alkuvaiheissa. Varsinaisesti lähdeaineistosta ei selitystä löydy tälle 

Pohjan Kansan hidastetulle avaukselle. Heti ensimmäisessä, lakkojen alkamisesta ker-

toneessa uutisessaan Pohjan Kansa esitti Kemin seudun tapahtumat työläisten yrityk-

senä parantaa työläisten taloudellista asemaansa, tätä korostaakseen lehti kertoi lak-

kolaisten palkkavaatimukset markan ja pennin tarkkuudella. Erityisesti sahatyöläisten 

vaatimusten kohtuullisuutta perusteltiin vertaamalla sitä alan palkkatasoon muilla 

paikkakunnilla. Sahoilla palkkavaatimus oli kolmesta kuuteen markkaa tunnilta, Pohjan 

Kansan mukaan vain 25–50 penniä korkeampi kuin mitä oli sen hetkinen palkka yleises-
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ti sahateollisuudessa. Satamissa työläiset vaativat seitsemää markkaa tunnilta, kun 

työnantajat olivat ilmoittaneet voivansa maksaa 3,50–6 markkaa tunnilta. Satamissa 

työläisten vaatimuksen ja työnantajien tarjousten välillä oli siis merkittävä ero. Tästä 

huolimatta Pohjan Kansa totesi, sen kummemmin perustelematta, että satamalakko-

laisten vaatimusta voitiin pitää kohtuullisena.83 Ajalle tyypillistä oli, että missään yh-

teydessä ei kyseenalaistettu naisten alempaa palkkatasoa. Naisten osuus sahatyöläisis-

tä 1920-luvulla oli korkeimmillaan noin 15 prosenttia.84 Aikakaudelle ominaista oli, että 

palkkauksessa oli eroja paitsi sukupuolten välillä, niin myös alueellisesti ja alakohtaises-

ti sekä ammattitaidon, iän ja siviilisäädyn perusteella. Naisten osuus ammattiyhdistys-

liikkeen ja molempien vasemmistopuolueiden päättävissä elimissäkin oli vähäistä, 

yleensä noin viiden prosentin luokkaa.85 Naiset ovat näkyneet yleisestikin varsin vähän 

ammattiyhdistyshistorian tutkimuksessa, naisten merkitys ammattiyhdistystoiminnas-

sa oli pitkän marginaalista.86 Myös vuoden 1920 lakkoon ja sen uutisointiin liittyvät 

toimijat lähes poikkeuksetta olivat miehiä – olivat he sitten työnantajan tai työntekijöi-

den edustajia vai työtaistelusta kirjoittavia toimittajia. 

Pohjan Kansan näkemys lakosta oli selkeä, kolmesti lehdessä lakkouutinen oli otsikoitu 

sanasta sanaan samalla tavoin, Kemin seudulla olivat menossa ”Perä-Pohjolan työläis-

ten palkkataistelut”.87 Pohjan Kansan tavalle nähdä lakko palkkataisteluna on löydettä-

vissä useampiakin syitä. Näkemys vastasi lakkolaisten arkitodellisuutta, oletettavasti 

moni heistä osallistui lakkoon nimenomaan ansiotasoaan parantaakseen. Työtaistelulle 

oli helpompi myös saada yleisen mielipiteen tuki, kun työtaistelu esitettiin heikossa 

taloudellisessa asemassa olevien ihmisten taisteluna parempien elinolojen puolesta.  

Sahateollisuudessa työskentelevien ihmisten palkankorotusvaatimukselle oli olemansa 

syynsä. Reaaliansiot olivat selvästi alemmat kuin ennen ensimmäistä maailmansotaa. 

Toisaalta ansiokehitys oli ollut varsin hidasta myös ensimmäistä maailmansotaa edel-

täneinä kahtena vuosikymmenenä.88 Sodan jälkeisestä inflaatiosta hyvän kuvan antaa 
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Kuusiluodon sahalla vuoden 1920 lakon solmittu erillissopimus, jossa nimellispalkkoja 

nostettiin yli 1 000 prosenttia vuoden 1914 tasosta.89 Voimakkaan inflaation vuoksi 

työläiset tavoittelivatkin 1920-luvun alussa lyhyitä, korkeintaan vuoden kattavia palk-

kasopimuksia.90  Rahan arvon heikentyminen oli tuttua myös työtaistelua ulkopuolelta 

seuraaville, tältä osin heidän oli helppo jakaa lakkolaisten näkemykset.  

Pohjan Kansa myös taustoitti lakkolaisten vaatimusten kohtuullisuutta pistämällä toi-

seen vaakakuppiin metsäteollisuuden toiminnan yleisellä tasolla. Pohjan Kansan mu-

kaan puunjalostusteollisuus oli keskeisen asemansa vuoksi teollisuuden haaroista se, 

jossa riisto näkyi räikeimmin. Lehti listasi puunjalostusteollisuuden syntitaakkaan usei-

ta seikkoja. Yksi niistä oli se, että metsäyhtiöt olivat hyötyneet maailmansodan vuoksi 

varastoon jääneen sahatavaran ansiottomasta arvon noususta. Sahateollisuus pääsi 

purkamaan sodan aikana kertyneitä varastojaan, kun maailmansodan jälkeinen raken-

nuskausi oli alkanut ja vuosina 1919–1920 viennissä elettiin kasvun aikaa.91 Metsäyhti-

öt olivat myös aiempina vuosina – erityisesti ennen maailmansotaa – hankkineet pilk-

kahintaan metsäomaisuutta talonpojilta, joilla ei ollut käsitystä metsiensä todellisesta 

arvosta. Kemi-yhtiön aiemmin tekemät metsäkaupat olivat monille tuttu esimerkki 

yhtiö vallankäytöstä, jota ne harjoittivat paikallisia kuulematta, jopa hyväksikäyttäen.92 

Vaikka Kemi-yhtiön metsäkaupat eivät olleet tuoreita tapauksia, niistä kannatti tässä 

yhteydessä Pohjan Kansan mielestä muistuttaa. Huomioillaan lehti haki lakkolaisille 

tukea maaseutuväestöltä. 

Tuoreempana rasitteena työnantajilla oli, että sahateollisuus pyrki kumoamaan kah-

deksan tunnin työaikalain, jonka säätämistä vuonna 1917 piti työväenliike yhtenä tär-

keimmistä voitoistaan.93 Kahdeksan tunnin työaikalain toteuttaminen oli koko ammat-

tiyhdistysliikkeelle hyvin läheinen itsenäisyyden ajan ensimmäisinä vuosina. Laki oli 

hyväksytty sisällissotaa edeltäneenä kesänä. Sisällissodan jälkeen lainsäädäntövalta oli 

niin kutsutulla tynkäeduskunnalla, jossa oli vain yksi sosialistinen kansanedustaja, 

SDP:n Matti Paasivuori. Tynkäeduskunta lievensi kahdeksan tunnin työaikalain määrä-

                                                           
89

 ”Lakkoliike Peräpohjolassa” (uut.). Pohjan Kansa 23.6.1920. 
90

 Reuna 1984, 416, Mansner 1981, 288 
91

 Bergholm 1988, 318. 
92

 Aatsinki 2008 , 373, Satokangas 2004, 290. 
93

 P., ”Perä-Pohjolan lakkojen johdosta” (artikkeli, jatkossa art.). Pohjan Kansa 17.6.1920. 



33 
 

yksiä.94  Kesällä 1920 keskustelu kahdeksan tunnin työajasta oli erittäin ajankohtaista, 

sillä kesäkuun 1920 lopussa oli päättymässä työnantajien aiemmin saama määräaikai-

nen lupa poiketa työaikalaista. Kesällä 1920 päättymässä olleen luvan oli myöntänyt 

valtioneuvosto eduskunnan vastustuksesta huolimatta. Suomen työnantajaliitto ja 

metsäteollisuus hakivat poikkeusluvalle jatkoaikaa toisin kuin esimerkiksi metalliteolli-

suus.95 Sahateollisuuden edustajat eivät enää vuonna 1920 onnistuneet tavoittees-

saan, että työaikalaki ei olisi koskenut sahatöitä.96 Vaikka työaikalain noudattaminen 

oli ammattiyhdistysliikkeelle keskeisimpiä tavoitteita vuonna 192097, ei se näkynyt 

Pohjan Kansan lakkouutisoinnissa yhtä paljonkuin palkkauskysymys. Työaikalaki nousi 

vuoden 1920 tilanteessa keskusteluun niin paikallisen kuin yleisen ajankohtaisuutensa 

vuoksi. Työaikakysymykset olivat keskeisiä yhtä lailla sahoilla kuin lastauksessakin.  

Pohjan Kansa esitti vuoden 1920 Kemin seudun saha- ja satamalakkojen perimmäisenä 

ja tärkeimpänä tavoitteena työläisten palkkojen nostamisen, mikä oli oikeutettua työ-

läisten ansiotason mataluuden vuoksi. Pohjan Kansa haki sympatiaa työväenluokan 

ulkopuolelta muistuttamalla, kuinka metsäyhtiöt ovat hyväksikäyttäneet talonpoikia 

metsäkauppoja tehdessään.  

Pohjan Kansassa ei käsitelty juuri lainkaan lakkolaisten vuoden 1920 Kemin seudun 

työtaistelun yhteydessä esittämiä poliittisia vaatimuksia. Lehti ei kirjoittanut lakkolais-

ten tavoitelleen esimerkiksi ammattiosaston vallan lisäämistä työpaikoilla. Sen sijaan 

hiukan huomiota lehti kiinnitti väitteeseen, että kyseessä olisivat olleet niin sanotut 

korpilakot. Korpilakko on lakko, joka on aloitettu ilman ammattiosaston tai ammattilii-

ton lupaa. Sen vastakohta on järjestölakko, joka on asianmukaisen irtisanomisajan 

päästä aloitettu työtaistelu.98 Yleinen käytäntö 1920-luvun alkupuolella oli aloittaa 

lakot nopeasti, jotta työnantajilla ei ollut aikaa valmistautua, esimerkiksi hankkia kor-

vaavaa työvoimaa.99 Pohjan Kansa ei pystynyt juridisilla argumenteilla kumoamaan 

väitettä korpilakoista. 
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Lakkojen alettua Pohjan Kansa kirjoitti työtaisteluihin johtaneista tapahtumista, jotka 

lehden mukaan olivat alkaneet paikallisten sahojen työläiset jätettyä hyvissä ajoin vaa-

timuksensa työnantajilleen. Kun työnantajat eivät olleet suostuneet vaatimuksiin, oli-

vat työläiset pitäneet yhteisen kokouksen, jossa oli päätetty jättää uusi vaatimus, tällä 

kertaa lakkovaroituksella ryyditettynä. Pohjan Kansa piti tärkeänä muistuttaa, että lak-

koon ei oltu ryhdytty heti vaan työnantajille oli annettu kaksi päivää vastausaikaa en-

nen lakon aloittamista. Lehti korosti lakkoilevien työläisten oikeamielisyyttä myös ker-

tomalla sen, että lakon puhkeamisen jälkeenkin nämä olivat tarjonneet työnantajille 

neuvotteluja, tosin turhaan.100 Vaikka lakko ei ollut alkanut sääntöjen mukaan, oli se 

alkanut Pohjan Kansan mielestä säällisesti. Moraalinen oikeutus sivuutti juridisen. 

Pohjan Kansan näkemys Kemin seudun lakkojen aloittamisesta oli selvä heti alusta al-

kaen. Työnantajille oli esitetty vaatimukset ja heille oli annettu riittävästi aikaa vastata 

niihin. Lakkoase otettiin käyttöön vasta työnantajien hylättyä työläisten tarjouksen. 

Lehti kirjoitti kesäkuun 1920 aikana useaan otteeseen lakkolaisten neuvotteluvalmiu-

desta. Vajaa viikko lakon alkamisen jälkeen Pohjan Kansan sivuilla kerrottiin, kuinka 

Kemiin olivat saapuneet Suomen Ammattijärjestön edustajana T. (=Tuomas) Bryggari ja 

Sahateollisuustyöväen liiton edustajana K. (=Kalle) Soponen. He olivat työläisten yh-

teiskokouksen päätöksen perusteella tarjonneet työnantajille neuvotteluja, tosin tu-

loksetta. 101 Neljä päivää myöhemmin Pohjan Kansa kirjoitti, kuinka työnantajat uu-

demman kerran olivat kieltäytyneet neuvottelutarjouksesta ilmoittaen samalla ”että 

heitä edustaa eräs herra Pihkala”102. Neuvottelukumppanina Martti Pihkala ei ollut 

lakkolaisille mieleisin. Lakonpelastajaksi nimittämänsä Martti Pihkalan vehkeilyistä 

Pohjan Kansa kirjoitti myös työtaistelun myöhemmissä vaiheissa.103 

Pohjan Kansan linjaa ja näkemyksiä tulkittaessa merkittävää on myös se, mistä kirjoi-

tettiin vähän tai ei lainkaan. Kemin seudun vuoden 1920 saha- ja satamalakoissa Poh-

jan Kansa vaikeni lähes täysin lakkolaisten poliittisiksi luonnehdittavista tavoitteista. 

Vastapuolelle asettunut Perä-Pohjolainen vaali koko lakon ajan käsitystään, että ky-
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seessä olivat poliittiset lakot niin sahoilla kuin satamissakin. Pohjan Kansa kommentoi 

naapurilehden väitteitä lyhyesti toteamalla, ettei mitään poliittisia tavoitteita ollut 

olemassakaan. Pohjan Kansan mukaan Perä-Pohjolaisen väitteet olivat ”suorastaan 

inhoittavaa vääristelyä ja provoseerausta.”104  Pohjan Kansa julkaisi palstoillaan myös 

kokoomuksen pää-äänenkannattajan, Uuden Suomen esittämän väitteen lakkojen po-

liittisesta luonteesta, mutta kommentoimatta tälläkään kertaa lainkaan itse väitteen 

sisältöä.105 Pohjan Kansa myönsi lakkolaisten pyrkineen saamaan aikaan joukkosopi-

muksen, mutta lehti kirjoitti asiasta vasta, kun Kemi-yhtiö oli ilmoittanut, ettei sellaista 

hyväksy. Kemi-yhtiön ilmoitus oli ajankohtainen, koska Alatornion Kuusiluodon sahaa 

ylläpitänyt Kurth Oy oli tehnyt lakkolaisten erillisen joukkosopimuksen.106 1920-luvun 

alussa työläisten ja työnantajan välillä tehtävää joukkosopimusta pidettiin poliittisena 

kiistakysymyksenä. 

Lakkojen oikeutusta perustellessaan Pohjan Kansa joutui siis korostamaan moraalisia 

puolia ohi juridisten syiden. Lehti pysyi täysin vaiti siitä, että työtaistelu oli aloitettu 

vastoin Suomen Ammattijärjestön sääntöjä. Pohjan Kansassa ei ollut lainkaan mainin-

toja poliittiseksi luonnehdittavista tavoitteista vahvistaa luottamusmiesten ja ammat-

tiosaston asemaa tai siirtää päätösvaltaa muun muassa työhönotossa työnantajalta 

työläisten edustajille. 

Pohjan Kansan mukaan Kemin seudun saha- ja satamalakoissa oli kyse laajojen työläis-

joukkojen taistelusta parempien elinehtojen puolesta. Työtaistelut olivat alkaneet kun 

työnantajat eivät olleet suostuneet työläisten oikeutettuihin vaatimuksiin. Lehtikirjoi-

tuksissa lakkoilijoilla ei ensi vaiheessa ollut millaisia poliittisia tarkoitusperiä. Sitten kun 

niiden olemassa olo myönnettiin lehdessä, pidettiin niitä muita vaatimuksia vähemmän 

tärkeinä ja korostettiin niistä luovutun hyvissä ajoin.  

Suomalaiselle kommunistiselle ammattiyhdistysliikkeelle oli itsenäisyyden alkuvuosina 

ominaista, että työehtosopimuksia tavoiteltiin kuten vanhan työväenliikkeen aikana 

autonomian lopulla.107 Tämä perinteinen työehtosopimusten valmistelulinja jatkui, 
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mutta rinnalla kulkivat ammattiyhdistysliikkeessä omana linjanaan vallankumoukselli-

set puheet ja päätökset.108 Suomalaisen kommunistisen liikkeen sisällä painotukset 

poikkesivat tilannekohtaisesti. Esimerkiksi tässä tarkasteltavassa vuoden 1920 lakkoti-

lanteessa Pohjan Kansa oli täysin eri linjoilla kuin Suomen Kommunistisen puolueen 

teoreetikkoihin kuulunut J.H. Lumivuokko. Tämä oli vuotta aiemmin pitänyt koko laillis-

ta ammattiyhdistystoimintaa vain sopeutumisena porvarilliseen yhteiskuntaan, joka 

samalla sitoi työväestön voimavaroja pois vallankumouksen valmistelusta. Lumivuokon 

ohjelmakirjan ”Laillinen ammattiyhdistysliike vaiko vallankumous” ultravasemmistolai-

sia ohjeita ei muuallakaan vuoden 1920 paikkeilla toteutettu käytännön tasolla.109 Tä-

mä oli yksi osoitus suomalaisen kommunismin moninaisuudesta: sen osia olivat yhtä 

lailla eduskunnassa toimineet äärivasemmistolaiset puolueet ja vaaliliitot110, Suomen 

Sosialidemokraattisen puolueen vasen laita samoin kuin kielletty Suomen Kommunisti-

nen puolue, jolla oli johto kahdessa paikassa, Moskovassa ja Suomessa.111 Näiden eri 

toimijoiden painotukset eivät joka tilanteessa olleet yhtenevät. Paikallisia ratkaisuja 

tehtiin enemmän Suomen työväenliikkeen perinteen mukaisesti kuin kommunistisen 

liikkeen ohjeiden mukaan.112 Suomen kommunistisen puolueen Moskovan politbyroon 

välitön ohjaus ulottui Venäjällä ja Tukholmassa järjestetyn kurssitoiminnan ansiosta 

SKP:n johtavaan toimikenttään ja johtaviin piirielimiin113, mutta ei silti kentän tasolle, 

paikallisten lehtien toimituksiin tai lakkolaisiin. Kommunistisen aatemaailman omaksu-

neet ihmiset joutuivat ajankohtaisissa tilanteissa toimimaan itse aatettaan tulkiten, 

ilman selkeää ylhäältä tullutta ohjausta. Se, että aatteen tulkinta Pohjois-Suomessa 

saattoi olla erilainen kuin Moskovassa, ei tarkoita, etteikö esimerkiksi Kemissä oltu 

punaisia. Syrjä-Suomen kommunistit eivät välttämättä tulkinneet tilannetta samalla 

oikeaoppisuudella kuin aatetoverinsa Kremlin kupeessa. Kemin seudun lakoista kirjoit-

taessaan Pohjan Kansa oli näkökannoiltaan paikallinen ja lehden näkemyksiä voi luon-

nehtia ammattiyhdistysliikettä mukaileviksi ja vanhan työväenliikkeen linjan mukaisik-

si. Vuoden 1920 Kemin seudun lakkojen aikana painopiste ei ollut puoluepoliittisissa, 
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kommunistisissa tai vallankumouksellisissa kysymyksissä. Siitä huolimatta lehden nä-

kökanta oli hyvin vasemmistolainen. 

 

2.1.2 Laaja lakkorintama vastassaan Pihkalan rikkurihylkiöt 

Työtaistelun oikeutuksen ohella toinen vuoden 1920 lakolle keskeinen aihe olivat lak-

koihin liittyneet ihmisjoukot.  Ne voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: lakkoilijoi-

hin ja lakosta huolimatta työskennelleisiin.  Tästä aiheesta Pohjan Kansa kirjoitti kuu-

desti kertomalla joko rikkureista tai taistelevien työläisten yhtenäisyydestä.  

Pohjan Kansalle Kemin seudun lakoissa oli kyse suuren työläisjoukon taistelusta.  Sa-

nomalehti kirjoitti heti lakon alkaessa kuinka Perä-Pohjolassa olivat alkaneet suuret 

työtaistelut, joiden piirissä oli tuhansia työläisiä ja kuinka lakko koski neljää sahaa sekä 

kolmea laivojen lastauspaikkaa.114 Työtaistelun laajuus ei tämän jälkeen enää otsikkoi-

hin asti noussut, mutta varsinaisessa uutisteksteissä lakkolaiset näytettiin suurena ja 

yhtenäisenä joukkona: lakkolaiset tekivät ”yhteisiä päätöksiä”115 ja he olivat ryhtyneet 

”suureen voimainkoitokseen”116.   

Pohjan Kansa antoi myös käsityksen, että lakkolaiset olivat tekemistensä lisäksi ajatuk-

sissaankin yhtenäisiä. Pohjan Kansasta päätellen ei Kemin seudun sahoilla ollut juuri 

lainkaan valkoisia työläisiä, sillä ”lakkolaisten 2 000 suuruisesta joukosta on ilmestynyt 

ainoastaan 12 rikkuria.”117 Lakkolaisten joukossa oli todennäköisesti valkoisia työläisiä, 

jotka osallistuivat työtaisteluun ammattiyhdistysaktiivien ja muiden lakkolaisten suun-

nalta tulleen painostuksen vuoksi. Tämä joukko saattoi siirtyä rikkureiksi esimerkiksi 

muihin satamiin.118 Pohjan Kansa antoi lakkolaisista todellisuutta ruusuisemman ku-

van, sillä edes huippuvuonna 1928 teollisuustyöväestöstä ei ollut järjestäytyneitä kuin 

kolmannes. 
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Lakkorintaman laajuudella haluttiin osoittaa, kuinka huono palkkaus oli syynä parem-

pien olojen puolesta käydyn lakon syttymiseen. Palkkauksen parantaminen oli niin tär-

keä tavoite, että työläiset olivat valmiita taistelemaan sen puolesta, vaikka menettivät 

väliaikaisesti kaikki tulonsa. Lakko oli työläisille merkittävä taloudellinen uhraus, sillä 

työtaistelutilanteessa lakkolaisten taloudellinen tilanne romahti. Lakkoavustukset oli-

vat pieniä tai niitä ei ollut lainkaan.119  Usein vaihtoehtona olikin etsiä lakon ajaksi työ-

tä muilta aloilta tai toiselta paikkakunnalta. Saha- ja satamatyöläisten liikkumisvalmiut-

ta lakon aikana lisäsi se, että työt sahoilla ja varsinkin satamissa olivat kausitöitä ja työ-

läiset olivat tottuneet normaalitilanteessakin kulkemaan työn perässä paikkakunnalta 

toiselle.120 Niin saha- kuin satamatyötkin olivat monien kohdalla sesonkiluonteisia, osa 

niin sanottua jätkän kiertoa. Sahat ja satamat tarjosivat töitä sulan veden aikaan, tal-

vella töitä löytyi isoilta savotoilta esimerkiksi pohjoisesta. Lastauskauden alla leivän 

saattoi saada vaikka Kemijoen uitosta.121  

Pohjan Kansa pyrki tällä omiensa eli lakkolaisten joukkojen suuruuden ja yhtenäisyy-

den korostamisella pitämään lakkolaisten taistelumoraalia yllä. Samaa tarkoitusta ajoi-

vat maininnat siitä, kuinka oli ”mieliala lakkolaisten keskuudessa toiveikas”122 tai kuinka 

”työläiset ovat yksimielisiä samaan aikaan kun työnantajien leirissä on vakavaa erimie-

lisyyttä”123. 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta Pohjan Kansa pyrki lisäämään kirjoittamalla, kuinka Ke-

min seudulla työläiset eivät taistelleet vain omasta, vaan kaikkien Suomen työläisten 

puolesta. Näillä peräpohjolaisilla työväenluokan esitaistelijoilla puolestaan oli maan 

kaikkien työläisten tuki takanaan.124 Eikä taistelurintaman saanut tukea vain kotimaas-

ta: Pohjan Kansa kirjoitti kuinka Röyttässä tanskalaiset laivamiehet olivat kieltäytyneet 

työskentelemästä rikkurien kanssa ja kuinka Kemissä osa redillä olleista ulkomaalaisista 

laivoista oli kieltäytynyt ottamasta lakonmurtajien voimin lastattua lastia.125 Laivan-

päällystöjen pelko saarrosta määräsatamassa oli jossain määrin todellinen, sillä Pohjan 
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Kansa kirjoitti aikeista hakea kansainväliseltä ammattiliittojen sihteeristöltä apua saar-

ron järjestämisessä.126 Siinä missä kansainvälisen avun hakeminen oli osoitus työläisten 

keskinäisestä, kansainvälisestä solidaarisuudesta, oli työnantajien samansuuntaisilla 

toimilla Pohjan Kansan mukaan päinvastaiset tarkoitusperät. Lehti uutisoi sahatyönan-

tajien Saksan työnantajaliitolle lähettämästä kirjelmästä, jossa työvoimapulaan vedo-

ten toivottiin Suomeen lähetettävän muutama tuhat työläistä saha- ja lastaustöihin 

(vaikka Suomessa todellisuudessa oli työttömyyttä), muisti Pohjan Kansa sivuhuomau-

tuksena lisätä. Tämä kirjelmä kertoi Pohjan Kansan mukaan ”kuinka vähän porvariston 

isänmaallisuushumpuuki nojautuu todellisuuteen ja kuinka kansainväliseksi pääoma on 

muuttunut”.127 Pohjan Kansa esitti isänmaallisuudesta näkemyksen, joka selvästi haas-

toi muotoutumassa olleen valkoisen ja oikeistolaisen Suomen isänmaallisuuskäsitteen. 

Pohjan Kansan isänmaallisuus oli suuren työtä tekevän luokan ominaisuus, suurpää-

oman ja näiden lakeijoiden toiminta puolestaan epäisänmaallisuutta. Pohjan Kansa ei 

ollut ainoa, joka lähes heti sisällissodan jälkeen pyrki esittämään porvariston maanpet-

turina, joka oli antanut maan saksalaisille.  Kössi Kaatra oli nostanut teeman esiin jo 

vuotta aiemmin kaunokirjallisessa Punaiset ja valkoiset –teoksessaan.128 Äärivasem-

misto haastoi lähes välittömästi sisällissodan voittajien isänmaallisuus-käsitteen niin 

kaunokirjallisuudessa kuin sanomalehdissäkin ja loi omaa tulkintaansa vuoden 1918 

tapahtumista.129 

Saksa-kortin käyttöönottamiselle löytyy pohja pari vuotta aiemmista tapahtumista. 

Saksa oli ottanut osaa Suomen sisällissotaan valkoisten puolella, mikä muistettiin tap-

pion kärsineiden punaisten puolella. Myös sisällissodan jälkeisessä monarkiahankkees-

sa Saksalla oli merkittävä rooli.130 Niin kokoomus kuin pääomapiiritkin yhdistyivät sekä 

valkoisiin että monarkisteihin. Saksan esiin nostamiselle oli myös ajankohtaisia syitä. 

Weimarin Saksa oli levoton aina vuoteen 1923. Suomalaiset kommunistit muistivat 
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oletettavasti hyvin esimerkiksi vuotta aiemmin Saksassa kukistetun spartakistien 

kommunistisen kapinan.131 

Lakkorintaman laajuudesta kertomalla Pohjan Kansa pyrki pitämään työläisten taiste-

lumoraalia korkealla, samalla kun rintaman laajuus oli tärkeää lakon legitimiteetin kan-

nalta. Lakkolaisten suuri määrä itsessään antoi ymmärtää työtaistelun syntyneen oi-

keista syistä, olleen tätä kautta myös oikeudenmukaista. 

Kemin seudulla nähtiin kesäkuun 1920 saha- ja satamalakkojen aikana ensimmäisen 

kerran vastakkain paikalliset, kommunismiin kallellaan olevat satama- ja sahatyöläi-

set132 sekä vientiteollisuuden organisoiman Yhtymä-Vientirauhan lakonmurtajakaarti. 

Tämä oli ensimmäinen kerta kun Kemi-yhtiö käytti Martti Pihkalan johtaman organi-

saation palveluja. Viimeiseksi kerraksi tämä ei jäänyt, sillä Kemi-yhtiö oli sotien välisenä 

aikana yksi eniten murtajatoimintaa organisoinutta Yhtymä-Vientirauhaa hyödyntä-

neistä yrityksistä.133 

Pihkalan maine oli kiirinyt hänen edellään Kemin seudullekin. Pihkala esiteltiin Pohjan 

Kansan lukijoille ”verenhimoisista puheistaan tunnettuna” ja hänen Viipurin ja Uuraan 

satamalakoissa rikkureina toimineet miehensä kahtenasatana Kuopion seudulta lähtöi-

sin olevana hylkiönä. 134 Kuopion seutu oli Vientirauhalle tärkeä rekrytointialue varsin-

kin toiminnan alkuaikoina. NIINIMÄEN mukaan vuosina 1920-1924 Kuopion läänistä 

värvättiin 1842 ihmistä, mikä oli 34 prosenttia kaikista värvätyistä. Tärkein murtajien 

hankkimisalue oli Vaasan lääni, josta oli hiukan yli puolet vuosina 1920-1924 värvätyis-

tä. Myöhemmin Kuopion läänin suhteellinen merkitys värväyksessä väheni, vaikka ab-

soluuttinen määrä hiukan nousikin.135 

Kemin seudun sahoille ja satamiin oli värvättyjen murtajien lisäksi haalittu kolmisensa-

taa muuta työväenluokan häpeäpilkkua.136 Pohjan Kansa ei tehnyt jyrkkää terminolo-
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gista eroa värvättyjen ja muiden murtajien välillä. Murtaja oli yleisnimitys siinä missä 

rikkurikin. Vuoden 1926 Pohjolaan suureen lakkoon mennessä Pihkalan kaartista ja 

siitä johdetuista nimityksistä muodostui uusi yleisnimitys rikkureille.137 Pohjois-

Suomen kommunististen työläisten ja tiedotusvälineen suhtautuminen Pihkalaan oli 

alusta alkaen äärimmäisen ja yksiselitteisen kielteinen.  

Paikallisia värvättyjä ei 1920-luvun saha- ja satamalakoissa Kemin seudulla ollut juuri 

lainkaan, vaikka Vientirauhalla oli vuodesta 1920 alkaen Torniossa oma värvärinsä, 

Esko Riekki.138 Historiallisena sivujuonteena mainittakoon, että Riekki toimi Etsivän 

keskuspoliisin – tai ohranan, kuten Pohjan Kansa sitä nimitti – Tornion alaosaston pääl-

likkönä. Lisäksi Riekki oli Tornion poliisimestari ja Lounaisrajan komendantti. Nämä 

tehtävänsä hän jätti vuonna 1923 siirryttyään Etsivän keskuspoliisin päälliköksi.139 Tor-

nion värväystoimistolla ei ollut Vientirauhan kannalta merkitystä ja toimisto lakkautet-

tiin pian kuten myös Oulun ja Kajaanin toimistot.140 Koko silloisen Oulun läänin alueelta 

ei murtajia värvätty muutama prosentti Vientirauhan miehistä.141 Kemin seutu kuului 

tähän alueeseen, sillä Lapin lääni perustettiin vasta vuonna 1938, jolloin Oulun lääni 

jaettiin kahteen osaan. Epävirallinen yhteistyö Pihkalan ja Riekin välillä jatkui ilmeisesti 

sen jälkeenkin, kun Riekki siirtyi Etsivän keskuspoliisin päälliköksi.142 Riekin ja Pihkalan 

yhteys oli osa valkoisen Suomen henkilökohtaisiin suhteisiin perustunutta verkostoa. 

Eivät kaikki vuonna 1920 Kemin seudulla lakonalaisia töitä tehneet olleet värvättyjä, 

vaan osa oli itse hakeutunut työhön. Heitä voi kutsua värväämättömiksi erotuksena 

Pihkalan kaartiin kuuluneista värvätyistä.143 

Pohjan Kansalla oli Pihkalan kaartin toimintatavoista varsin tarkka tieto, vaikka Vienti-

rauhan toiminta oli varsinaisesti alkanut vasta saman vuoden keväällä.144 Lehden tie-

dossa olivat niin murtajille maksetut palkat kuin muutkin luontaisedut, samoin ainakin 

yleisellä tasolla se, miten murtajien rekrytointijärjestelmä toimi.145 Silti Pohjan Kansalle 
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järjestön nimen selviäminen pari vuotta myöhemmin oli etusivu-uutisen arvoinen asia. 

Tuolloin kerrottiin järjestön käyttävän värvätyistään nimitystä ”murtaja”.146 Pohjan 

Kansan hankkimat aikalaistiedot Pihkalan kaartin palkoista ja eduista olivat ajan tasalla, 

ne olivat yhtenäiset myöhemmän tutkimustiedon kanssa.147 Huomionarvoinen para-

doksi on, että työnantaja sopi murtajien kanssa työehdoista, mutta samaan ei suostu-

nut solmimaan työntekijöidensä kanssa työehtosopimuksia.148 Toki näissä sopimuksis-

sa oli työnantajan kannalta se merkittävä ero, että murtajien kanssa tehdyt sopimukset 

olivat käytännössä lyhytaikaisia, toisin kuin olisivat olleet vakituisten kanssa tehtävät 

sopimukset.  

Vuonna 1920 Pohjan Kansa ei käsitellyt Pihkalan kaartin tai muidenkaan murtajien te-

kemistä kovin laajasti. Mahdollisista lakkolaisten ja murtajien välisistä ristiriidoista ei 

kerrottu. 1920-luvulla lakkojen aikana esiintyi ajoittain tappeluja lakkolaisten ja rikku-

rien välillä, vaikka yleisempää oli käyttää muita keinoja kuten soittaa lehmänkelloja.149 

Pohjan Kansalla ei esimerkiksi kertonut, kuinka Pihkalalla oli ongelmia murtajiensa 

kanssa. Nämä vaativat aseitaan osoitellen lopputiliä ja kotiin pääsyä. Pihkala onnistui 

paikalle hankitun suojeluskunnan avulla säikäyttämään kapinoineet murtajat takaisin 

ruotuun. Lakkolaisilla oli tapahtumasta tietoa, ainakin jossain vaiheessa. Kemissä sovit-

telemassa ollut SAJ:n ainoa sosialidemokraatti Tuomas Bryggari muisteli 40 vuotta ta-

pahtumien jälkeen tätä juhannuskahakkaa.150 Pohjan Kansalla tuskin oli mitään erityis-

tä syytä olla kertomatta murtajien toilailuista, mutta tutkimissani lehdissä ei murtajien 

kapinoinnista kerrottu. 

Pohjan Kansassa ei myöskään julkaistu rikkuriluetteloja toisin kuin esimerkiksi vuoden 

1921 Oulun ja Kemin satamalakkojen aikaan. Lakonalaisissa töissä olevien nimiä oli 

alettu kerätä jo vuoden 1905 suurlakon aikaan ja luetteloja julkaiseminen jatkui koko 

1920-luvun ajan. Mahdollisesti rikkuriluetteloja ei ehditty kerätä tai toimittaa lehteen, 
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ehkä häpeälistat julkaistiin vain perinteiseen tapaan kiinnittämällä ne työväentalon 

seinään151. 

Lakonalaisia töitä tekevistä Pohjan Kansa kuitenkin kirjoitti. Lukijoita muun muassa 

varoitettiin ostamasta tietyistä kaupoista, sillä ”ovat eräät kemiläiset kauppiaat tai hei-

dän poikansa ottaneet kunniakseen rikkuriammatin”.152 Paikallisista rikkureista eri-

tyismaininnan arvoisina Pohjan Kansa piti pastori Pöystiä, kaupungin lukkaria sekä yh-

teiskoulun rehtoria, joka  

aikaisemmin kansakouluntarkastajan viran puolesta kirjoitti sanomaleh-

tiin Laitakarin sahalaisten kurjuudesta ja alastomuudesta, mutta nyt on 

itse valmis polkemaan työläisten elinehtoja153. 

 Vapaaehtoisten, paikallisten rikkurien kohdalla Kemin seudulla näyttää päteneen sa-

mat lainalaisuudet kuin muuallakin maassa, keskiluokassa (ääri)oikeiston kannatus oli 

suurta ja esimerkiksi opettajat olivat murtajina erityisesti aatteellisista syistä.154 Pohjan 

Kansa ei erittele kirjoituksissaan näiden poliittista suuntaantuneisuutta vaan ilmeisesti 

olettaa asianlaidan olevan lukijoidensa tiedossa tai ainakin pääteltävissä. 

Pohjan Kansan näkemys murtajista oli jyrkän kielteinen, jonka peilikuvana oli Perä-

Pohjolaisen näkemys lakkoilijoista. Pohjan Kansa kirjoitti ihaillen lakkolaisten toimia ja 

halveksuen murtajien tekemisiä, Perä-Pohjolaisen uutisoinnissa ote oli päinvastainen. 

Pohjan Kansa käsitteli lakonmurtajia yhtenäisenä joukkona, se ei pitänyt tarpeellisena 

tehdä pesäeroa Pihkalaan kaartiin kuuluneiden ja muiden murtajien välillä. Huomio 

kiinnittyy myös siihen, että vuonna 1920 lehdessä ei julkaistu rikkuriluetteloja eikä kir-

joitettu murtajien väkivaltaisesta käytöksestä.  

Tarinan kerronnan tasolla kesän 1920 lakot näyttäytyivät Pohjan Kansan kahden kol-

lektiivin taisteluna; yhdellä puolella olivat työläiset, työväenluokka, toisella yhtiöt, teol-

lisuus, pääoma. Pohjan Kansa ei antanut lakkolaisille yksilöllisiä kasvoja, sen sijaan toi-

sella puolella Martti Pihkalasta luotiin lakonmurtamisen henkilöitymä.  Kovin inhimilli-
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nen luotu kuva ei ollut, mutta ihmisenkokoisena tämä symboli oli lakkolaisten yhteis-

voimin voitettavissa. Muutoin nimeltä mainitut lakonmurtajat edustivat enemmän 

yhteiskunnallista asemaansa kuin varsinaisesti itseään tai olivat lähinnä hahmotelmia 

savolaisista tai pohjalaisista murtajista. Lakonmurtaminen liittyi suoraan lakkolaisten 

arkikokemukseen, sen yläpuolella olleisiin pääomaan, puunjalostusteollisuuden tai 

työnantajiin ei ihmispiirteitä liitetty. Yksittäisten lakkolaisten kohtaloita Pohjan Kansa 

ei myöskään kertonut.  

Lehti jätti käyttämättä tilaisuuden henkilöidä Kemi-yhtiötä. Sisällissodan jäljiltä oli tar-

jolla kaksi oivaa kohdetta, sellutehtaan johtaja Gustaf Finne ja uittopäällikkö Frans von 

Wright. He olivat suojeluskunnan johdossa, von Wright piirin päällikkönä ja Finne esi-

kuntapäällikkönä Kemin suojeluskuntapiirissä155, jolla oli merkittävä rooli Kemissä so-

dan aikana tehdyissä punaisten teloituksissa, joissa tapettiin ainakin 23 ihmistä.156 Pu-

naisten puolella oli todennäköisesti vähintäänkin aavistus Finnen ja von Wrightin so-

danaikaisista toimista eteläisemmässä Suomessa. Kaksikko oli Valloitettujen Alueiden 

Turvaamisosaston johtavina upseereina organisoimassa rintaman takaista toimintaa, 

vallankumouksellisilta valloitettujen alueiden puhdistamista. Finneä voi pitää valkoisen 

armeijan kenttäoikeuksien isänä, joka sisällissodan aikana toimi niin Tampereen kuin 

Viipurinkin komendanttina. Frans von Wright oli ideoinut armeijan sotapoliisiosastot, 

jotka kovin ottein rauhoittivat vallattuja alueita. Sodan jälkeen kaksikon sota-aiaksiet 

tekemiset eivät matrikkeleissa näkyneet, mutta ne tuskin olivat tyystin tuntemattomia 

vastapuolella olleille.157 Tosin on muistettava, että niin sellutehdas kuin uittokin olivat 

kesän 1920 lakkojen ulkopuolella.  

 

2.1.3 Puunjalostusteollisuuden vanhat synnit tapetilla 

Vuoden 1920 Kemin seudun lakkojen aikana taloudelliset kysymykset eivät nousseet 

sanomalehdissä yhtä suureen rooliin kuin kuusi vuotta myöhemmin samoilla alueilla 

käydyn työtaistelun yhteydessä. Pohjan Kansa käsitteli lakkoja taloudellisesta näkö-
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kulmasta kahdessa pitkässä artikkelissa. Niitä voi kutsua pääkirjoituksiksi, vaikka vuon-

na 1920 Pohjan Kansassa ei ollutkaan varsinaista, omalle (vaki)paikalleen sijoitettua 

pääkirjoitusta kuten oli myöhemmin vuonna 1926. Julkaistut artikkelit olivat 17. kesä-

kuuta 1920 otsikolla Perä-Pohjolan lakkojen johdosta -niminen ilmestynyt kirjoitus se-

kä lakon loppuvaiheissa 22.6. julkaistu Perä-Pohjolan työläisten palkkataistelut -

niminen kirjoitus. Talouteen liittyi sekin pikku-uutinen, jossa vielä sovun syntymisen 

jälkeen Pohjan Kansa muistutti lukijoilleen, kuinka edelleen oli tärkeää tilittää lakkojen 

aikana kerätyt avustukset. 

Pohjan Kansassa 17. kesäkuuta julkaistu artikkeli käsitteli useita aiheita. Esille nostet-

tiin saha- ja puunjalostusteollisuuden kansantaloudellinen tärkeys ja se kuinka työnan-

tajat olivat hyödyntäneet tärkeää asemaansa, muun muassa pyrkimällä ohjaamaan 

Suomen valuuttapolitiikkaa omien intressiensä mukaisesti. Vientiteollisuudelle heikko 

markka toi kilpailuetua, mutta samalla vaikutti tuontitavaroiden hintojen kohoami-

seen. Tästä joutui kärsimään muu kansa, työläiset heidän mukanaan. Artikkelin kirjoit-

tanut nimimerkki P. leimasi häpeälliseksi myös koko metsäteollisuuden kehityksen, 

joka ei ollut riistänyt pelkästään työläisiä. Yhtiöiden puunhankinta oli tapahtunut met-

sää omistaneiden talonpoikien etuja polkemalla. Lisäksi työnantajien kansainväliset 

suhteet olivat P:n näkemyksen mukaan kyseenalaisia.158 

Artikkelissa käsitelty ulkomaisen valuutan puute ja siitä johtuva tuonnin säännöstely 

olivat keskeisiä syitä Suomen talouden ongelmiin 1920-luvun alussa.159 Pohjoisessa 

metsäyhtiöiden, erityisesti Kemi-yhtiön tekemät puukaupat olivat olleet talonpojille 

epäedullisia160 ja Pohjan Kansa näyttää mielellään pitäneen aihetta esillä kiistatilanteis-

sa, joissa toisena osapuolena oli Kemi-yhtiö. Metsäkauppoja koskeva ongelma ei kos-

kenut pelkästään Pohjois-Suomea vaan koko maata. 1920-luvun alussa olikin valmis-

teilla kaksi merkittävää maanomistusoikeutta koskevaa uudistusta: vuokratilojen lu-

nastusoikeutta koskeva laki (lex Kallio) sekä siihen liittyen puutavarayhtiöiden hankki-

mien kiinteistöjen palauttamista koskeva laki (lex Pulkkinen).161 Työnantajien väliset 
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kansainväliset suhteet olivat Pohjan Kansan mukaan osoitus pääoman ylikansallisesta 

luonteesta. Artikkelissa pyrkimyksenä oli ajankohtaisten tapahtumien kautta näyttää 

vastapuolen teot käynnissä olleiden lakkojen taustasyinä. Artikkelin allekirjoittaneen 

P:n henkilöllisyyttä on mahdotonta päätellä lähdeaineiston tai tutkimuskirjallisuuden 

pohjalta. 

Toisen kerran Pohjan Kansa tarttui taloutta koskeneisiin kysymyksiin juhannuksen alla. 

Lehden kirjoitus oli vastine Pohjolan Sanomien uutiseen, jossa oli esitetty Kemi-yhtiön 

säästävän rahaa lakon ansiosta. Pohjolan Sanomien mukaan työtaistelu oli tarjonnut 

yhtiölle mahdollisuuden force majeure -esteeseen vedoten kieltäytyä maksamasta 

varustamoille viivästyskorvauksia, joita normaalitilanteessa Kemi-yhtiö olisi Pohjolan 

Sanomien mukaan joutunut maksamaan. Pohjan Kansa ei antanut naapurilehden esit-

tämään väitteeseen suoraa vastausta. Sen sijaan Pohjan Kansa päätteli, että mikäli 

Pohjolan Sanomat olisi ollut oikeassa, edessä olisi  

ainainen – koskaan loppumaton – lakko, sillä me tiedämme, että kaikki 

kapitalistit ja kapitalistiset yhtiöt ovat aina menetelleet ja tulevat menet-

telemään siten miten vaan luulevat saavansa parhaan lisän pääomiin-

sa.162  

Vastaväitteenään Pohjan Kansa esitti näkemyksensä, kuinka paljon kalliimpaa oli las-

taaminen rikkurivoimin kuin vakituisin voimin. Pohjan Kansan mukaan ”vapaamielisen 

ja edistysmielisen”, monen työläisenkin tilaaman Pohjolan Sanomien tarkoitus olikin 

kirjoittelullaan ”kalastaa lakkolaisia tovereidensa pettureiksi”.163 Pohjolan Sanomissa 

esitetyt lakkolaisten kärsimät palkanmenetykset Pohjan Kansa tyytyi kuittaamaan pel-

källä toteamuksella niiden olevan pienemmät kuin Kemi-yhtiön menetysten. Faktapoh-

jaisessa väittelyssä Pohjan Kansa oli tässä yhteydessä täysin hampaaton. 

Lisäksi Pohjan Kansa kirjoitti kertaalleen työnantajien hakeneen työnantajaliitolta lu-

paa häätää työläiset asunnoista. Suostumusta ei tässä vaiheessa liitolta irronnut, kertoi 

Pohjan Kansa 18. kesäkuuta.164 Lähdeaineiston perusteella ei vuoden 1920 lakon yh-
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teydessä työläisiä vaikuta häädetyn asunnoistaan. Nämä työsuhdeasunnot olivat paitsi 

osa työväenhuoltoa, niin samalla yksi työnantajien keinoista pitää työväestöä kuris-

sa.165 Patriarkaalinen asenne ja työväestön järjestäytymisen rajoittaminen yleisiä puu-, 

paperi- ja kutomateollisuuden yrityksissä.166 Kuukauden päivät kestäneiden Kemin 

seudun lakkojen aikana työnantajapuolen häätöase jäi ilmeisesti käyttämättä. 

Pohjan Kansa ei valmistanut lukijoitaan ratkaisun löytymiseen työtaistelussa, sovintoon 

johtaneista tapahtumista ei juuri kerrottu. Huomiota sai työnantajien kieltäytyminen 

neuvotteluista SAJ:n Tuomas Bryggarin ja Sahateollisuustyöväen liiton Kalle Soposen 

kanssa167. Neuvotteluyhteys syntyi myöhemmin, tästä tosin kerrottiin vasta neuvotte-

lujen kariuduttua. Asiasta uutisoitaessa Pohjan Kansassa annettiin vielä toivoa ratkai-

sun syntymisestä, sillä Soposen ja sahatyönantajien valtuuttamana toimineen vara-

tuomari V.(ihtori) Poroputaan168 välisissä, Oulussa pidetyissä neuvotteluissa Poropudas 

oli ilmoittanut ”siihen suuntaan, että työntekijäin kirjalliseen sopimusvaatimukseen 

tultaisiin suostumaan”. 169 Poroputaan valtuudet eivät tosin koskeneet lastaustyöalaa. 

Tässä näkyi jo työnantajapuolen taktinen pyrkimys hajottaa lakkorintama pyrkimällä 

sopimukseen sahatyöläisten kanssa samaan aikaan kun satama-alalla pidettiin tiukkaa 

linjaa.170 

Pohjan Kansan uutisoinnin pohjalta on vaikea päätellä, mikä näiden Soposen ja Poro-

putaan välisten neuvottelujen merkitys lopulta oli. Oulussa pidetyistä neuvotteluista 

kerrottiin perjantaina, seuraavana päivänä Pohjan Kansa kirjoitti, että työnantaja oli jo 

edeltävänä tiistaina jyrkästi kieltäytynyt työntekijäin neuvottelutarjouksesta sekä an-

tanut täydet neuvotteluvaltuudet Martti Pihkalalle.171 Mahdollista oli, että Pihkala toi-

mi sekä saha- että satamatyönantajien edustajana, samalla kun sahatyönantajat kävi-

vät työläisten kanssa omia neuvottelujaan. Sahoilla lakko päättyi palkankorotuksista 

syntyneeseen sopuun noin viikko näiden neuvottelujen jälkeen, mutta satamissa työ-

taistelu jatkui. 
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Työnantajille oli tärkeämpää saada sopu aikaan sahoilla kuin satamissa, sillä murtajien 

puutteellinen ammattitaito vaikutti työtehoon erityisesti sahoilla, satamissa työt sujui-

vat paremmin. Sahoja koskevan sopimuksen syntymistä edesauttoi myös se, että saha-

työläisten puolesta Kemissä oli neuvottelemassa Suomen Ammattijärjestön sosialide-

mokraatti Bryggari, jota syndikalististen ja äärivasemmistolaisten ahtaajien tilanne ei 

välttämättä suuresti kiinnostanut.172 Pohjan Kansa ei Bryggaria tai hänen toimintaansa 

kommentoinut, vaikka tämä olikin puoluekannaltaan sosialidemokraatti. Työtaistelun 

aikaan ei Pohjan Kansassa tehty Kemin seudun lakoilla puoluepolitiikkaa vasemmiston 

sisällä. 

Myös työläisillä näyttää olleen intressi neuvotella erillissopimuksia. Alatorniolla Kuusi-

luodossa sijainneen Kurth-yhtiön sahan isännistön ja työntekijäin väliset neuvottelut 

päättyivät sopimukseen juhannuksen kynnyksellä. Työntekijäpuolta neuvotteluissa oli 

edustanut Pohjolan ammatillisen piirijärjestön järjestäjä Konsta Vuokila, jota oli vuon-

na 1920 yksi merkittävimmistä kommunisteista pohjoissuomalaisessa ammattiyhdis-

tysliikkeessä.173 Syntyneessä erillissopimuksessa Kuusiluodossa palkkaus nostettiin 

jokseenkin samalle tasolle kuin Oulun kupeessa sijainneella Martinniemen sahalla. Lak-

kolaisten kannalta merkittävää oli myös työnantajan lupaus poistaa yhtiön työmailta 

kaikki rikkurit. Pohjan Kansa asetti Kuusiluodon sahalla tehdyn sopimuksen mittapuuksi 

Kemi-yhtiölle; samaan aikaan kun Kuusiluodossa työnantajapuoli oli valmis sopuun 

lakkolaisten kanssa, kieltäytyi Kemi-yhtiö tekemästä sopimusta omien työläistensä 

kanssa. Kemi-yhtiö oli valmis maksamaan samoja palkkoja kuin Martinniemen sahalla. 

Ehtona oli kuitenkin, että joukkosopimusta työntekijäin kanssa ei tehdä ja palkkatarif-

feista sovitaan erikseen kun lakkolaiset ovat palanneet töihinsä.174 Kemi-yhtiön nuiva 

suhtautuminen joukkosopimuksiin oli Suomen Työnantajain Keskusliiton linjan mukais-

ta. Keskusliitto ei ollut kieltänyt työehtosopimuksia, mutta niitä sai tehdä vain sen lu-

valla eikä sopimuksissa saanut päättää minimipalkoista tai sellaisista kysymyksistä, 

joilla olisi ennakkotapauksen luonne.175 
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Kuusiluodon saha joutui erillissopimuksen synnyttyä työnantajapuolen julistamaan 

sulkuun. Pohjan Kansan mukaan tämän päätöksen takana oli yksi henkilö, Martti Pihka-

la. Pohjan Kansan mukaan Pihkalan näkemys oli, 

ettei ilman hänen suostumustaan ole työnantajaliittoon kuuluvilla työn-

antajilla oikeutta tehdä joukkosopimusta176. 

Olivat Pihkalan todelliset valtuudet Kemin seudun lakkojen aikaan mitkä tahansa, oli 

hänellä joka tapauksessa Pohjan Kansan näkemyksen mukaan paljon vaikutusvaltaa. 

Osin tästä syystä Pihkala oli Pohjan Kansan hampaissa. Lehdellä oli myös hyvät yhtey-

det lakkolaisten johtoon. 

Koko Kemin seudulla sahalakko päättyi sopimukseen 25. kesäkuuta. Seuraavana päivä-

nä Pohjan Kansa kertoi lakon päättymisestä, mutta ei sopimuksen sisältöä. Tämä johtui 

lehden mukaan ulkoisista syistä. Kun työhönpaluuehdot olivat Kemistä toimitukseen 

soitetun puhelun aikana tulleet käsittelyyn, niin  

emme ehtineet saada vastausta, sillä puhelinlinja meni taas ”epäkun-

toon” kuten tavallistakin, kun toimituksestamme soitetaan Kemin lakko-

asioissa tai päinvastoin177.  

Pohjan Kansan näkemyksen mukaan näiden tietoliikenneongelmien takana oli ilmeises-

ti jokin nimeämätön valtiollinen taho. Lehden kannalta ei ollut tarpeellista arvioida, 

oliko puhelinongelmien taustalla ohrana, poliisi vai joku muu.. 

Lakon päättäneen sopimuksen sisältö kerrottiin Pohjan Kansan lukijoille kaksi päivää 

ensiyhteyden jälkeen, jolloin Konsta Vuokila veti yhteen syntyneen sovun ja siihen joh-

taneet vaiheet. Sahatyöläisten palkankorotuksista kerrottiin yksityiskohtaisen tarkasti, 

mikä oli työläisten arjen kannalta tärkeää tietoa. Lisäksi Vuokilan huomion saivat Kuusi-

luodon erillissopimus ja satamalakon päättyminen tappioon. Vuokilan mukaan Kuusi-

luodon sopimus oli ollut taktinen veto, jolla hajotettiin työnantajarintamaa. Sahatyö-

läisten tekemä sovinto oli Vuokilan mukaan perusteltu, sillä neuvotteluista ei olisi ollut 

parempaa tulosta saatavissa. Satamalakko oli puolestaan päätettävä, vaikka tappiolli-
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sesti. Vuokilan mukaan lakkoa ei ollut järkevää jatkaa, kun oli ”yli 2000 nälkäistä lakko-

laista ja näistä enempi kuin puolet järjestäytymättömiä”. 178 Tässä tilanteessa Vuokilan 

mukaan ei olisi ollut mahdollista saada suuria korotuksia ja lakkolaiset olisivat toden-

näköisesti itse murtaneet rintamansa. Voitoiksi Vuokila kirjasi sen, että työnantaja lu-

pautui ottamaan entiset työntekijät takaisin ja ”että työläisten elinehtoja on edes vä-

hän saatu korjatuksi”. 179 Lakon opetuksena hän piti järjestäytymisen tärkeyttä.180 Tä-

mä järjestäytymisen tärkeyden korostaminen sopi loppulauseeksi todennäköisesti 

jok’ikiseen 1920-luvun lakkoon. Ymmärrettävästi Pohjan Kansa esitti saadun sovun 

lakkolaisten kannalta hyvänä ja taistelun voitokkaana. 

Sovun hieronta ja neuvotteluprosessi saivat vuoden 1920 Pohjan Kansassa varsin vä-

hän huomiota. Tämä saattoi johtua yksinkertaisesti siitä, että neuvotteluista ei lehdis-

tölle haluttu kertoa, sillä myöskään muut lehdet eivät asiasta uutisoineet. Lakot olivat 

toisaalta sen verran lyhytkestoisia, että lakkoväsymys tuskin oli tiedotusvälineeseen 

vielä iskenyt. Aikaansaatua sopua Pohjan Kansa käsitteli kertaalleen, siinä lopputulos 

pyrittiin näyttämään sahatyöläisten osalta puhtaasti voittona ja satamatyöläisten kan-

nalta vähintäänkin kunniakkaana tappiona. Lakon laajuudesta huolimatta Pohjan Kansa 

ei pitänyt tärkeänä pestä lakon jälkipyykkiä. 

 

2.2 Pohjolan Sanomat – työläisille myötämielinen sivustaseuraaja 

2.2.1 Työläisten leipätaistelu, jolla työnantajan mukaan on poliittisia tavoit-

teita  

Kemin seudun vuoden 1920 saha- ja satamalakoista kertovia uutisia ilmestyi Pohjolan 

Sanomissa määrällisesti täsmälleen yhtä paljon Pohjan Kansassa. Pohjolan Sanomien 

14 lakkojutun joukosta tasan puolessa käsiteltiin lakon luonteeseen ja oikeutukseen 

liittyviä kysymyksiä. 
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Lakon alkaessa Pohjolan Sanomat kuvasi kyseessä olleen nimenomaan työläisten tais-

telusta parempien elinolojen puolesta. Sanomalehti otsikoi, että ”Palkkaselkkaus Kemi-

yhtiön sahoilla”181 oli alkanut. Kuusiluodon sahan lakkoa edeltäneistä tapahtumista 

Pohjolan Sanomat kertoi sanasta sanaan samalla tavalla kuin Tornion Lehti oli tehnyt 

päivää aiemmin. Toisin sanoen Pohjolan Sanomat kopioi naapurilehden uutisen. Tähän 

Pohjolan Sanomat kuitenkin kertoi lisätietona, että lastaustyöläiset olivat hakeneet 

kolmenkymmenen prosentin lisää palkkoihinsa ja työnantajien tarjonneen kahden-

kymmenen prosentin korotusta.182 Pohjolan Sanomat täydensi Tornion Lehdestä sak-

simaansa uutista myös tiedolla, että lakko koski Kuusiluodon lisäksi Kemi-yhtiön sahoja 

Karihaarassa, Laitakarissa ja Röyttässä. Työtaistelussa mukana olivat niin saha- kuin 

lastaustyöläisetkin. Pohjolan Sanomat näyttää pitäneen sahojen ja satamien lakkoja 

yhtenä kokonaisuutena.  

1920-luvulla näyttää ainakin pohjoisessa olleen yleinen käytäntö, että toisten lehtien 

uutisia julkaistiin sumeilematta omilla sivuilla lähdettä mainitsematta, kuten teki Poh-

jolan Sanomat Tornion Lehden uutisen kohdalla. Tämä ei näytä olleen kuitenkaan  har-

vinainen tapa toimittaa lehteä. Pohjolan Sanomat ei ollut ainoa, joka täytti sivujaan 

leikkaa-ja-liimaa –periaatteella, myös kaikissa muissa tutkituissa lehdissä oli vastaavan-

laista sisältöä. Nimimerkki Joopi eli Uuno Hannula oli vuonna 1916 kirjoittanut kuinka 

toimituksen tärkein työkalu oli sakset ja kuinka uutisten keritsemisen muista lehdistä 

oli tavallista. Nämä käytännöt näyttävät olleen arkipäivää vielä 1920-luvullakin, vaikka 

ammattimaisuus oli ilmeisesti lisääntynyt vuoden 1916 tilanteeseen verrattuna.183  

Pohjolan Sanomien näkemys, että lakot olivat palkkataisteluja, tuli esiin moneen ottee-

seen työtaistelujen alkuvaiheissa. Esimerkiksi kaksi päivää ensimmäisen lakkouutisen 

jälkeen Pohjolan Sanomat kertoi, kuinka lastaustyönantajat olivat pitäneet kohtuutto-

mana työläisten vaatimaa seitsemän markan tuntipalkkaa, itse he olivat luvanneet 

kuusi markkaa tunnilta. Työläiset puolestaan saivat Pohjolan Sanomien sivuilla kertoa 

näkemyksenään, että seitsemää markkaa tunnilta oli syytä pitää ”varsin kohtuullisena 
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sellaisesta satunnaisesta työstä kuin lastaustyöt ovat”184. Tässä yhteydessä esille ei 

noussut työnantajien väite lakkojen poliittisista tavoitteista. Edellisenä päivänä Pohjo-

lan Sanomat oli lyhyesti tosin maininnut työnantajapuolen käsityksestä.185 Epäilyksettä 

Pohjolan Sanomat tulkitsi kyseessä olleen palkkataistelun. 

Mielenkiintoisimpia tapauksia työtaistelun ensimmäisinä päivinä oli se, että Pohjolan 

Sanomat julkaisi Lähetettyjä kirjeitä -osastolla K. Vuokilan kirjoittaman yleisökirjeen 

”Työselkkaukset Kemi-yhtiön sahoilla”186. Kirjoitus oli poikkeuksellisen pitkä verrattuna 

kaikkiin muihin Pohjolan Sanomien uutisiin tai muihin julkaistuihin teksteihin. Vuokilan 

kirjoitus täytti yhden palstan lehden yläosasta alareunaan. Pääpaino tässä Konsta Vuo-

kilan yleisöosastokirjoituksessa oli käydä läpi vaadittuja palkankorotuksia työtehtävä 

työtehtävältä. Lukijoille tämä antoi kuvan työläisten hakevan erityisesti palkankorotus-

ta, muista lakkolaisten vaatimuksista siinä ei kerrottu. Vuokila haki lakkolaisille sympa-

tiaa työtaistelun ulkopuolisilta ihmisiltä lopettamalla yleisökirjeensä seuraavasti:  

Jos yhtiö työläisilleen maksaa kovin äärettömän pieniä palkkoja, sitä 

enemmän työläisten täytyy turvautua kunnan apuun, jota joutuu maksa-

maan jokainen kunnan jäsen, niin talolliset kuin muutkin.187  

Kiinnostavaa on, että Pohjolan Sanomat antoi työläisille poikkeuksellisen paljon palsta-

tilaa näkemyksiensä esittämiselle. Samoin kuin se, että lakkolaiset valitsivat julkaisu-

kanavakseen maalaisliittolaisen Pohjolan Sanomat, eivät aatteellisesti lakkolaisia lä-

hempänä ollutta Pohjan Kansaa. 

Pohjolan Sanomien myötämielisyys lakkolaisia kohtaan selittyy ainakin osin Uuno Han-

nulan persoonan kautta. Jo kansalaissodan alla Hannula oli erottanut toisistaan työvä-

estön ja toisaalta poliittiset aatteet, työläisten puolella saattoi olla ja samaan aikaan 

vastustaa bolshevismia.188 Merkittävää muutosta Hannulan poliittisessa ajattelussa ei 

tapahtunut koko 1920-luvulla. Esimerkiksi vuoden 1923 laajojen kommunistipidätys-

ten, niin sanotun suuren leikkauksen, aikana Hannula kiitteli Pohjolan Sanomissa sa-
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maan aikaan tehtyjä kapinajohtajien armahduksia.189 Myöhemmällä valtiomiesurallaan 

Hannula laskettiinkin kuuluvaksi puoluevasemmistoon, Juho Niukkasen johtamiin va-

semmistoagraareihin monien muiden pohjalaisten kansanedustajien tavoin.190 Pohjo-

lan Sanomissa oli alkiolaisen talonpoikaisidealismin leima191, johon liittyi keskeisesti 

ajatus alempien yhteiskuntaluokkien noususta, joka oli maailmanhistoriallisesti väistä-

mätöntä sekä moraalisesti oikeutettua. Nämä ajatukset muotoili varhaisen maalaislii-

ton pääideologi Santeri Alkio.192 Hannulan poliittista ajattelua voi luonnehtia alkio-

laiseksi, ja tätä kautta on ymmärrettävissä se, miksi Pohjolan Sanomissa annettiin tilaa 

työläisten sanomalle. Näin vaikka heidän puhetorvenaan toimi kommunisteihin kuulu-

nut Konsta Vuokila. Vaikka Hannula ei hyväksynyt kommunismia, hän saattoi pitää työ-

läisten vaatimuksia oikeutettuina ja kannattaa niitä.  

Myös lakkolaisilla oli varmasti omat syynsä käyttää Pohjolan Sanomia sanomansa välit-

täjänä. Yksi syy tähän saattoi olla halu tavoittaa työtaistelun ulkopuolisia ihmisiä, eri-

tyisesti maaseutuväestöä ja hakea näiltä sympatiaa. Tälle oli olemassa hyvä maaperä. 

Lakon osapuolena ollut Kemi-yhtiö oli saanut maaseutuväestön ja talonpoikien joukos-

sa mainetta, vaan ei kunniaa. Yhtiön painolastina olivat vuosikymmeniä kestänyt tais-

telu lohenpyynnin ja uiton välillä sekä puutavarayhtiöiden maanhankinnasta vellonut 

keskustelu. Sen lisäksi isännän äänellä puhuneen yhtiön käyttämät kovat otteet kuten 

myös arkista kanssakäymistä vaikeuttanut kielimuuri maalaisten ja yhtiön herrojen 

välillä rasittivat Kemi-yhtiön ja maalaisväestön suhdetta. 193 Kemi-yhtiön mainetta ei 

ollut parantanut se, että edellisen vuoden suuren työttömyyden hetkellä yhtiö ei ollut 

ottanut vastuuta maalaiskunnan köyhäinhoitomenojen kasvusta.194 Tässä vuoden 1919 

joulukuussa käydyssä keskustelussa Pohjolan Sanomat oli puolensa valinnut julkaise-

malla Kemin kansakoulutarkastajan Vihtori Frimanin195 avoimen kysymyksen Kemi-

yhtiölle, jossa perättiin tämän vastuuta Laitakarin kengittä pakkasella kulkevien koulu-
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laisten tilanteeseen.196 Tämä sekä muut vuosien 1918–1919 yhtiötä arvostelleet kirjoi-

tukset kaiversivat Kemi-yhtiötä eikä Uuno Hannula saavuttanut sen suosiota koko tut-

kimusaikana.197 

Edellisen joulun lehtikirjoittelu ei ollut ainoa asia, joka hiersi Uuno Hannulan ja Kemi-

yhtiön välejä. Yhtiön ja suojeluskunnan välit olivat Kemin seudulla hyvin läheiset, Kemi-

yhtiö rahoitti miltei kokonaan Kemin seudun suojeluskuntatoiminnan. Kemin suojelus-

kuntapiirin johdossa yhtiön johto oli hyvin edustettuna, oli uittopäällikkö Frans von 

Wright suojeluskuntapiirin päällikkö, sellutehtaan johtaja Gustav Finne puolestaan esi-

kuntapäällikkö. Uuno Hannula oli sisällissodan aikaan esikunnan jäsen.198 Hannula jou-

tui napit vastakkain muun suojeluskuntapiirin esikunnan kanssa, kun hän 18. helmikuu-

ta 1918 – sisällissodan ollessa käynnissä – kirjoitti pääkirjoituksen, jossa hän jyrkästi 

tuomitsi Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä punaisille jaetut ja toteutetut kuoleman-

tuomiot. Suojeluskunnan paikallisjohto takavarikoi Pohjolan Sanomien painoksen ja 

ilmeisesti ainakin osa esikunnasta olisi mielellään nähnyt nuoren päätoimittajan hen-

gettömänä. Tilanne ratkesi, kun Hannula jätti Kemin ja lähti rintamalle.199  

Sisällissodan jälkeenkään Hannula ei päästänyt suojeluskuntaa helpolla, vaan lehti kir-

joitti rikosuutisissaan suojeluskuntalaisten tappeluita ja juopotteluista. Hannulan mu-

kaan itsenäisyyspäiväksi ei voitu hyväksyä vapaussodan päättymispäivää, 16. touko-

kuuta, koska koko kansa ei hyväksynyt sitä sellaiseksi.200 Päätoimittaja Hannula asettui 

jo varhain integraation, kansallisen eheytyksen kannalle, suojeluskunta järjestönä puo-

lestaan asemoitui repression eli puhdistuksen ja kontrollin linjalle.201 

Hannulan suojeluskuntakriittisyys ei ollut omiaan lämmittämään päätoimittamansa 

lehden ja Kemi-yhtiön välejä. 
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Pohjolan Sanomien lukijoissa oli paljon työväenluokkaan kuuluvia, myös lakkolaisia. 

Näitä oli niin paljon, että Pohjan Kansa piti tarpeellisena lakon aikana 22. kesäkuuta 

varotella työläisiä lukemasta ja uskomasta  

sellaisten ”vapaamielisten” lehtien kuin Pohjolan Sanomatkin ovat, val-

heisiin, joka taas tietysti ensi talvena julkaisee ”humanisia” kirjoituksia 

työläisten lasten kurjasta asemasta, nälästä, alastomuudesta y.m.”202  

Ylevämpien tavoitteiden lisäksi Pohjolan Sanomilla saattoi hyvinkin olla taka-

ajatuksena levikki ja sen kasvattaminen. Lehden tekeminen ei 1920-luvullakaan ollut 

pelkkää aatteellista toimintaa, vaan siihen liittyivät myös talouden realiteetit. 

Työläisten esittämistä poliittisista vaatimuksista Pohjolan Sanomat kirjoitti kesäkuun 

1920 Kemin seudun saha- ja satamalakkojen aikaan kolmesti. Lakkolaisten palkkatais-

telusta Pohjolan Sanomat julkaisi viisi kirjoitusta, joten juttujen määrällinen ero ei ollut 

suuri. 

Käsittelyssä sen sijaan oli merkittävä ero. Palkankorotustavoitteet olivat pääosassa 

lakon alkamisesta kertoneessa uutisessa eikä siinä viitattu lainkaan työläisillä olleen-

kaan muita tavoitteita. Seuraavana päivänä lehti antoi sanansijan työnantajille ja näi-

den näkemykselle – tosin vain yhdentoista rivin verran. Kesäkuun 10. päivän julkaistu 

uutinen oli kokonaisuudessaan lyhyt ja varsin lakoninen: 

Lakko Kemiyhtiön työmailla jatkuu 

Eilen puhjennut yleinen lakko Kemiyhtiön työmailla jatkui vielä tänä aa-

muna. Sikäli kuin meille ilmoitetaan, ei lakko koske niinkään työpalkkoja 

vaan on luonteeltaan pikemminkin poliittista laatua. 

Lakkoliike laajenee 

Lakkoliike näyttää laajenevan. Niinpä tänä aamuna puhkesi lakko Raahe-

yhtiön lastaustyömaalla Kemissä.203 
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Työnantajien saama palstatila jäi alle kolmasosaan siitä mitä lakkolaisille oli annettu. 

Käsittelytapa ja osapuolien näkemyksille annettu palstatila kertovat omaa kieltään 

Pohjolan Sanomien suhtautumisesta vuoden 1920 Kemin seudun saha- ja satamalak-

koihin. 

Päivää myöhemmin Pohjolan Sanomat kirjoitti, että  

loukkaavimpana lakkolaisten vaatimuksista pitävän työnantajat sitä, että 

ammattiosastot saisivat määrätä ketä töihin otetaan.204  

Saman uutisen lopussa kumottiin työläisten suulla  

tieto, että lakko olisi luonteeltaan poliittinen tai että se olisi syntynyt yksi-

tyisten kiihoituksesta. Työväestö väittää, että lakko on puhtaasti palkka-

taistelun luonteinen205. 

Myös Konsta Vuokila kumosi yleisökirjeensä alussa väitteen, että lakko olisi ”tavoitteil-

taan poliittinen”206. Vielä kertaalleen Pohjolan Sanomissa palattiin väitteeseen lakon 

poliittisista tavoitteista. Kesäkuun 15. päivä lehdessä myönnettiin niitä olleen olemas-

sa:  

Työläiset puolestaan ilmoittavat, että he ovat poistaneet vaatimuksistaan 

sen kohdan missä vaaditaan, että ammattiosaston miehiä olisi yksin-

omaan töissä käytettävä. Muuten ovat he päättäneet pysyä vaatimusten-

sa takana, joita he pitävät kohtuullisina.207 

Pohjolan Sanomat valitsi kiistassa puolensa ja se heijastui myös uutisten ja niiden sisäl-

töön. Työnantajien näkökannat jäivät vähälle huomiolle, mikä oli jatkumoa aiemmin 

kerrotulle vuoden 1919 joulun aikoihin käydylle keskustelulle, joka koski Laitakarin 

työläisten ja heidän perheidensä surkeaa asemaa. Vuodenvaihteen jälkeen, puolen 

vuoden aikana, työläisten taloudellinen tilanne tuskin oli täysin korjaantunut, vaikka 

sahaustoiminta olikin kesällä 1920 jälleen käynnissä yleisen taloustilanteen parannut-
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tua. Toki Pohjolan Sanomien olisi voinut korostaa, kuinka kesällä 1920 entistä useam-

malla työläisellä oli tilaisuus korottaa elintasoaan sahojen ja satamien tarjoamien työ-

mahdollisuuksien johdosta. Tätä lehti ei tehnyt. 

Pohjolan Sanomien – ja myös Hannulan – näkemykset tulevat ymmärrettäviksi kun ne 

sijoittaa aatteelliseen kehykseen, alkiolaisuuteen. Maalaisliiton perustajiin kuuluneen, 

puolueen alkuaikojen ideologi Santeri Alkion ajattelussa tärkeää oli puolustaa vähä-

osaisten oikeuksia ja vastustaa kapitalistista maksimaalisen voiton tavoittelua. Alkion 

ajattelussa kapitalismi – kuten sosialistinen järjestelmäkin – oli taloudellisen saalista-

misen ja yhteiskunnallisen vastuuttomuuden peitenimi. Rajoittamaton kapitalistinen 

kilpailu ei kuulunut alkiolaisuuden kannattamiin ajatuksiin.208 Runsas vuosi Kemin seu-

dun saha- ja satamalakkojen jälkeen syyskuussa 1921 Pohjolan Sanomat julkaisi kah-

dessa osassa S.A:n (Santeri Alkion) pitkän artikkelin, jossa tämä hahmotteli sosialismis-

ta ja kapitalismista poikkeavaa talousjärjestelmää. Tämä otsikolla ”’Kun me vaadimme’ 

on taistelun päätunnuksena”209 julkaistu kirjoitus oli osa vuonna 1921 käytyä julkista 

keskustelua maalaisliiton puolueohjelmasta. Puolueohjelma ja artikkelit olivat myös 

Alkion poliittinen testamentti.210 Tätä kautta on mahdollista tarkastella Pohjolan Sa-

nomissa vaikuttaneita ajatuksia ja aatteita. Alkion ajatukset eivät syntyneet tyhjästä ja 

Hannula mitä ilmeisimmin jakoi Alkion esittämät näkemykset myös ennen vuotta 1921. 

Pohjolan Sanomien Kemin seudun vuoden 1920 saha- ja satamalakkojen aikaiset linja-

valinnat ja asioiden painotukset ovat sopusoinnussa alkiolaisuuden kanssa. 

Pohjolan Sanomissa päätoimittajalla oli omistajien takaama laaja toimintavapaus. Leh-

den linjaa oli kahdesti käsitelty Pohjolan Sanomien johtokunnassa kansalaissodan päät-

tymisen ja Kemin seudun saha- ja satamalakkojen välisenä aikana. Ensimmäisellä ker-

ralla, kesäkuussa 1919 syynä oli kaksi pääkirjoitusta. Ensimmäinen oli Hannulan kirjoit-

tama ”Vapaussodan vuosipäivänä” ja toinen Lauri Apalan kaatuneita punaisia käsitellyt 

”Lohdutusta”. Kirjoitukset olivat kiistanalaisia, silti seutukunnan johtavista maalaisliit-

tolaisista koostunut johtokunta antoi kirjoittajille synninpäästön. Johtokunta linjasi, 

että Pohjolan Sanomissa ”edelleen noudatetaan mahdollisimman tasapuolista ja todel-
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lisuuteen perustuvaa puoluehengen mukaista menettelytapaa.”211 Vuoden 1920 maa-

liskuussa johtokunta päätti, että lehden linja piti olla maalaisliiton ohjelman mukainen 

sekä tasapuolinen ja maltillinen. Silti lehden oli tarvittaessa puolustettava kantaansa 

miehekkäästi. Pohjolan Sanomien toimituksen ohjenuoraksi muodostui johtokunnan 

jäsenen Anttoni Alakantolan toimittamista koskenut ihmettely, että ”eikö sitä totuutta 

saisikaan sanoa.”212 

Lakkolaisten poliittisista vaatimuksista vaikenemisen taustalla voi nähdä sen, että Han-

nula erotti työväestön ja sosialistiset aatteet toisistaan. Parempaa palkkaa vaati työvä-

ki eli ihmiset, poliittiset tavoitteet olivat aatteellisia. Huomattavaa on, että Pohjolan 

Sanomat ei missään vaiheessa kritisoinut vaatimuksia ammattiosastojen vallan ja luot-

tamusmiesten aseman vahvistamisesta. Tässäkin asiassa Pohjolan Sanomat asettui 

vähäosaisemman puolelle. Sen sijaan esimerkiksi Suomen kommunistisen puolueen 

tekemisiä koskevat uutiset olivat Pohjolan Sanomissakin ymmärrettävästi sävyltään 

kielteiset.213 Ainakaan Kemin seudun lakkoja koskevassa kirjoituksissaan Uuno Hannula 

ei kuitenkaan näytä yhdistäneen kommunismin vastaisuuttaan ryssänvihaan kuten teki 

ajattelussaan Hannulan aatteellinen oppi-isä Santeri Alkio.214  

 

2.2.2 Kemiin saapuvien murtajien määrä kiinnosti Pohjolan Sanomia 

Kesän 1920 Kemin seudun saha- ja satamalakkojen sytyttyä Pohjolan Sanomat esitti ne 

kahden osapuolen välisinä: yhtäällä olivat lakkoilevat työläisjoukot, toisaalla työnanta-

jat lakonmurtajineen.  Lakon syttymisen perussyy olivat työläisten vaatimat palkanko-

rotukset, joihin työnantajapuoli ei ollut suostunut.215 Lakon syntyä kuvatessaan Pohjo-

lan Sanomat ei millään lailla kyseenalaistanut palkankorotusvaatimusten aiheellisuutta 

eikä sitä, etteikö vaatimuksen takana ollut selkeä enemmistö Kemin seudun sahoilla ja 

satamissa työskentelevistä. Lehti ei antanut kuvaa, että työläisiä olisi ulkopuolelta joh-

dateltu ja agitoitu työtaisteluun. Kuten edellä kerrottiin, piti Pohjolan Sanomat lakkoja 
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lähinnä palkkataisteluna, mihin sopi myös tulkinta lakoista paikallisin voimin syntynei-

nä. Oletettavasti päätoimittaja Hannula ja muu Pohjolan Sanomien toimitus oli itse 

tehnyt havaintoja sahojen ja satamien työväen heikosta taloudellisesta tilanteesta eikä 

tässä valossa käsitys työläisten yhtenäisyydestä vaikuttanut kiistanalaiselta.  

Verrattaessa maalaisliittolaista Pohjolan Sanomia kommunistiseen Pohjan Kansaan 

olivat näkemykset työläisistä monella tavoin samanlaiset. Sisällissodan jälkeenkin maa-

laisliitossa luotettiin kansaan ja kansanvaltaan.  Talonpojat ja työväestö puolestaan 

olivat samaa rahvasta, varsinaista kansaa. Maalaisliitto ei myöskään kansalaissodan 

jälkeen tuominnut työväestöä ja koko työväenliikettä.  Sotaan olivat olleet syypäitä 

sosialistijohtajat. 216 Oleellisimmaksi eroksi Pohjolan Sanomien ja Pohjan Kansan välillä 

muodostuikin suhtautuminen kommunismiin. 

Noin viikko lakkojen alkamisen jälkeen Pohjolan Sanomat mutkan kautta viittasi mah-

dollisuuteen, että Kemin seudun lakkojen syyt, ainakin periaatteessa, voisivat olla seu-

tukunnan ulkopuolella. 17. kesäkuuta 1920 Pohjolan Sanomat uutisoi kommunistisen 

puolueen julistuksesta, jossa yllytettiin lakkoihin aina tilaisuuden tullen. Julistuksessa 

sanottiin, että lakko on sillä hetkellä ainoa taisteluase työläisten olojen parantamiseksi. 

Parlamentaarista tietä työväestön aseman parantamiseen ei ollut.217 Pohjolan Sano-

mat uutisoi kommunistien julistuksen sellaisenaan eikä kytkenyt sitä suoraan menossa 

olleisiin lakkoihin. Sitä ei esimerkiksi sijoitettu Kemin seudun lakoista kertovan uutisen 

oheen eikä toimitus tekstissä maininnut sanallakaan paikallisia lakkoja. Kyseisen päivän 

lehdessä ei ollut tosin yhtään Kemin seudun saha- ja satamalakoista kertovaa uutista. 

Kommunistien julistus sidottiin paikkakuntaan kuitenkin siten, että se oli sijoitettu 

osaston ”Perä-Pohjolasta ja Lapista” ensimmäiseksi uutiseksi. Pohjolan Sanomat siis 

näki julistuksesta kertovalla uutisella olevan jotain paikallista merkitystä. Saman uuti-

sen julkaisivat myös Perä-Pohjolainen ja Tornion Lehti. Sivumennen voi sanoa, että 

Pohjolan Sanomissa pidettiin julistuksesta kertovaa uutista tärkeämpänä kuin Alatorni-

on Vojakkalassa havaittua omituista karjatautia, joka oli sijoitettu palstalla seuraavaksi 

arvokkaimmalle paikalle eli toiseksi. 
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Lakkoon osallistuneiden määrästä Pohjolan Sanomat ei kertonut kuin kertaalleen, 19. 

kesäkuuta, jolloin työtaistelun alkamisesta oli kulunut yksitoista päivää. Tuolloin leh-

dessä laskettiin kahdentuhannen lakkolaisen yhteenlasketuiksi ansiomenetyksiksi 

60 000 markkaa.218 Vaikka lakkolaisten määrää ei sinänsä pidetty Pohjolan Sanomissa 

uutisoinnin arvoisena, ei näiden lakkolaisjoukkojen laajuutta tai lakkorintaman tiiviyttä 

lehdessä kyseenalaistettu. Uutisten perusteella sai kuvan, että lakossa olivat kaikki, tai 

ainakin merkittävä osa, työläisistä. Työhön kesken lakon palaaviin työläisiin, tai va-

semmistolaisittain ilmaisten lakkopettureihin, ei Pohjolan Sanomissa viitattu missään 

vaiheessa. Oletettavasti tällaisia työläisiä ei lakon aikana yksinkertaisesti ollut, sillä 

Kemi-yhtiön äänitorvena toiminut kokoomuksen äänenkannattaja, Perä-Pohjolainen ei 

myöskään kertaakaan kirjoittanut töihin palaavista. Uutisissa kerrotaan muutoksesta 

tai muutoksen tarpeesta ja tämä koski yleisellä tasolla niin 1920-luvun sanomalehtiä 

kuin se koskee nykyaikaisia tiedotusvälineitä. Mikäli lakkolaisten määrässä ei tapahtu-

nut muutosta, on ymmärrettävää, että aihetta ei myöskään käsitelty lehtien palstoilla. 

Maaseutuväestön enemmistön sosio-ekonominen asema johdatti sen sympatioita lak-

koilevien työläisten puolelle, tässä mielessä näiden ryhmien yhteiskunnallinen asema 

ei juuri poikennut toisistaan219, vaikka aatteelliset näkemykset olivatkin erilaiset. Syrjä-

Suomessa, kuten Peräpohjolassa, oli pienviljelijän ja metsätyömies-viljelijän ero liukuva 

ja vähäinen.220 Vielä 1920-luvulla eivät syrjäiseen Suomeen sopineet myöhemmät maa-

laisliittolaisuuden ominaispiirteet, kaupallisen maatalouden etujen ajaminen ja maata-

loustuottaja-ajattelu. Näistä syistä maalaisliitto pysyi Pohjois- ja Itä-Suomessa puolu-

een alkuperäisen sisällön mukaisena, siinä yhdistyivät maaseudun etu, sosiaalirefor-

mismi ja poliittinen keskustalaisuus.221 Vasemmistomaalaisliittolaisten Hannulan ja 

Pohjolan Sanomien suhtautuminen työväestöön ja näiden tarpeisiin on ymmärrettä-

vää. 

Lakkolaisten määrästä uutisointi ei siis ollut Pohjolan Sanomien käyttämien kriteerei-

den mukaan kiinnostavaa. Sen sijaan paikkakunnalle tulleiden lakonmurtajien määrän 

kehitystä Pohjolan Sanomat seurasi lähes työtaistelun alusta alkaen. Lakon kolmantena 
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päivänä, 11. kesäkuuta 1920, Pohjolan Sanomat kertoi lastaustöissä olevien murtajien 

määristä. Työnantajien mukaan työnhaluisia oli riittävästi ja uusia oli tulossa. Pohjolan 

Sanomat kertoi, kuinka Kemissä toimineella Jänkälän lastausliikkeellä oli käytössään 40 

miestä. Lastattavia laivoja oli Kemin edustalla kuusi ja Kuusiluodon satamassa kolme, 

lisäksi Röyttän satamassa ainoassa siellä olleessa laivassa olivat lastaustyöt käynnissä. 

Yhtä laivaa lastaamaan tarvittiin Pohjolan Sanomien uutisen mukaan 40 miestä ja ”si-

käli kuin työnantajat ilmoittavat tulevat he saamaan lastaustöihin riittävän työväes-

tön”222. Lastauslakkoa murtavien määrän riittävyydestä saivat Pohjolan Sanomien luki-

jat tehdä omat laskelmansa, lehti itsessään ei kommentoinut työnantajien näkemystä. 

Ensimmäisten lakkopäivien aikana saattoi laskutaitoinen Pohjolan Sanomien lukija 

epäillä murtajien määrän riittävyyttä, mutta jo 15. kesäkuuta lehdessä kerrottiin siihen 

mennessä värvättyä työvoimaa saapuneen yksin Kemiin noin 500 miestä ja lisää tule-

van joka junassa. Kemissä Jänkälän liikkeellä oli riittävästi työvoimaa lastaamassa nel-

jää satamassa ollutta laivaa. Toisella lastauttajalla, Nybergillä, oli samassa satamassa 

lastattavana kolme laivaa, joista työt olivat käynnissä yhdessä mutta muihinkin liike 

ilmoitti saavansa lastaajat. Kuusiluotoon oli puolestaan saapunut toistasataa miestä ja 

työt olivat murtajavoimin hyvässä käynnissä. Kuusiluodon edustalla oli sillä hetkellä 

kuusi laivaa.223 Pohjolan Sanomista sai kuvan töiden sujumisesta satamissa lakosta 

huolimatta, lehti ei millään tavoin arvioinut murtajien työtehoa. Epäilyksiä tähän suun-

taan olisi saattanut olla, sillä murtajilla ei ollut samanlaista ammattitaitoa kuin vakitui-

sella väellä, ja töiden sujuminen edes tyydyttävästi vaati jatkuvaa valvontaa, samalla 

alusten lastausajat venyivät.224 Sen sijaan Pohjolan Sanomat ei viitannut millään tavoin 

siihen, että töitä olisi tehty myös sahoilla.  

Mielenkiintoista on, että Pohjolan Sanomat ei koko lakon aikana nähnyt syytä mainita 

nimeltä murtajakaartinjohtajaa Martti Pihkalaa. Miehen olemassaolo oli toimituksen 

tiedossa, jos ei muuten niin Pohjan Kansan ja Perä-Pohjolaisen uutisoinnin kautta. Mi-

tään syytä Pihkalan nimen välttämiseen ei lähdeaineisto tai tutkimuskirjallisuus anna. 

Tosin Pohjolan Sanomat ei nimeä ihmisiä myöskään taistelun toisella puolen. 
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Pohjolan Sanomat ei kesällä 1920 osallistunut periaatteelliseen keskusteluun lakon-

murtamisesta tai rikkureista. Lehti asettui kiistassa ulkopuoliseksi, kuten oletettavasti 

suurin osa lehden lukijakunnastakin. Pohjolan Sanomien lukijakunnan ydinjoukon 

muodostivat Oulun pohjoisen vaalipiirin maalaisliittoa kannattava maaseutuväestö. 

Kuten aiemmin todettiin, oli erityisesti Kemijoen alajuoksulla asuneiden talonpoikien 

suhde Kemi-yhtiöön ollut pitkään ollut jännitteinen. Kalastuksen ja sahojen puuhuollon 

eturistiriita oli kestänyt pitkään, se oli alkanut jo 1800-luvun loppupuolella.225 Konk-

reettisesti tästä ristiriidasta kertoo se tosiseikka, että sahat, satamat ja uitto eivät on-

nistuneet houkuttelemaan työntekijöikseen lähiseudulta maaseutuväestöä, vaikka työ-

tilaisuuksia oli tarjolla paljon. Kemin seudulle työvoima rekrytoitiinkin muualta Suo-

mesta, työväestöstä runsas  puolet oli kotoisin yli 100 kilometrin päästä. Tämän seura-

uksena alkuperäisen agraariyhteisössä eläneen väestön ja muualta tulleiden työläisten 

suhteesta ei muodostunut läheistä, eikä kantaväestöllä tämän vuoksi ollut erityisiä 

syytä sympatiaan lakkoilevia työläisiä kohtaan.226 Lähiseudun maaseutuväestö oli siis 

ulkopuolinen suhteessa molempiin työtaistelun osapuoliin. Pohjolan Sanomien näke-

myksen mukaan työtaistelussa ei ollut muita osapuolia kuin työläiset edustajineen ja 

työnantajat uusine työntekijöineen. Kiista ei tässä vaiheessa ulottunut koskemaan 

puunmyynnistä tuloja saaneita metsänomistajia eikä myöskään puunkaadosta, puuna-

josta tai puunuitosta sesonkituloja hankkineita pienviljelijöitä. 

Pohjolan Sanomat käsitteli kertaalleen rikkuruutta. Kesäkuun 19. päivänä Pohjolan 

Sanomat pohti aihetta otsikolla ”Kutka ovat rikkureita – kutka eivät?”227 Siinä ihmetel-

tiin kuinka oman sopimuksensa tehneitä, palkankorotuksensa saaneita ja tämän vuoksi 

töihin palanneita Raaheyhtiön työläisiä moittivat muut lakkolaiset rikkureiksi.  

Omituisuutena mainittakoon, että Kemiyhtiön massatehtaan samoin kuin 

Kemiyhtiön omistaman, Simossa olevan Kallion sahan työväestöt eivät ole 

yhtyneet lakkoon.  - - (heitä ) ei kumminkaan moitita rikkureiksi. - - Täl-

laista ristiriitaa ei itsenäisesti ajattelevat työläisetkään voi käsittää.228  
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Kuten aiemmin on kerrottu, suhtautui Pohjolan Sanomat myönteisesti työläisten tais-

teluun parempien palkkojen puolesta. Tämä ei kuitenkaan estänyt lehteä kritisoimasta 

väärinä pitämiään lakkolaisten toimia.  

Lakonmurtajista Pohjolan Sanomat käytti neutraaleja ilmaisuja työvoima tai värvätty 

työvoima229, työnantajan näkemystä esitellessään käytettiin termiä työnhaluiset230. 

Lakkolaisten suosima rikkuri-termi oli käytössä vain Pohjolan Sanomien analysoidessa 

rikkuruuden sisältöä. Pohjolan Sanomat ei käyttämissään määritteissä asettunut kum-

mankaan osapuolen kannalle, toisin kuin rikkureista puhunut Pohjan Kansa tai työha-

luisista kirjoittanut Perä-Pohjolainen. Kerronnassa Pohjolan Sanomat pysytteli ylätasol-

la, yksittäisten ihmisten tasolle lehti asettunut. 

 

2.2.3 Kemi-yhtiö hyötyä lakon puhkeamisesta 

Juhannuksen alla 1920 koettiin lakkokirjoittelussa mielenkiintoinen episodi, kun Pohjo-

lan Sanomat kertoi, millaisia taloudellisia vaikutuksia työtaistelulla oli lakkolaisiin, mil-

laisia Kemi-yhtiöön. Pohjolan Sanomat laski, että lakkolaiset kärsivät suuria ansiomene-

tyksiä. Keskimääräisellä tuntipalkalla laskien työläisten yhteenlasketut menetykset oli-

vat yli 60 000 markkaa päivässä. Parissa viikossa menetykset nousivat lehden laskelmi-

en mukaan yli miljoonan markan.231 Lakkolaisten puolelle asettunutta Pohjan Kansa 

kuohutti erityisesti Pohjolan Sanomien väite, että työtaistelusta oli, edes lyhytaikaista, 

taloudellista hyötyä Kemi-yhtiölle. Pohjolan Sanomat kirjoitti, kuinka Kemissä oli puu-

tavaraa hakemassa niin paljon laivoja, että normaalioloissakaan niitä ei olisi ehditty 

lastata määräajassa. Tältä ylimääräiseltä odotusajalta Kemi-yhtiön olisi tekemiensä 

sopimusten mukaan pitänyt maksaa korvausta 100 000–150 000 markkaa. Lakko oli 

kuitenkin force majeure -este, joka pelasti Kemi-yhtiön joutumasta maksumieheksi.232 

Pohjan Kansa ei tosin Kemi-yhtiötä koskevia laskelmia niellyt, vaan se laski lastauksen 
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rikkurityövoimalla maksavan 172 markkaa standertilta233, kun lakkolaisten vaatimusten 

mukaisesti lastaus olisi maksanut 20 markkaa standerttia kohden.234 Episodissa viimei-

sen sanan otti Pohjolan Sanomat. Se palasi teemaan vielä muutama päivä lakon päät-

tymisen jälkeen. Lehti kirjoitti, kuinka  

tietomme väittää ”Pohjan Kansa” kokonaan valheeksi, väitettään millään 

tavoin perustelematta. - - Lakko kumminkin tuli ja pelasti yhtiön maksa-

masta odotusrahoja ja yhtiö voitti tavattomasti.235  

Pohjolan Sanomat perusti uutisensa tekemiinsä laskelmiin eikä lehden kirjoitus tässä 

valossa näytä tarkoitushakuiselta. Laskelmissakaan ei ollut mitään sellaista, että Pohjan 

Kansa olisi pystynyt ne kumoamaan.  

Pohjolan Sanomien taloudellisista vaikutuksista tekemä uutinen poikkesi käsittelytaval-

taan muista vuoden 1920 kirjoituksista, ei pelkästään Pohjolan Sanomissa, vaan myös 

sen muista kilpailijoissa eli Pohjan Kansassa, Perä-Pohjolaisessa ja Tornion Lehdessä. 

Taloudellisiin faktoihin ja niistä tehtyyn analyysin perustuva uutinen muistuttikin 

enemmän nykyaikaista journalismia kuin aikalaiskirjoituksia. Analyyttisyydessään Poh-

jolan Sanomien kirjoitus muistuttaa tyypiltään myöhempiä taustajuttuja. Varsinaisia 

taustajuttuja suomalaisissa sanomalehdistössä alkoi ilmestyä vasta 1960-luvulla.236 Ei 

siis ihme, että tutkielmassa tarkasteluissa lehdissä ei samalla logiikalla rakennettuja 

juttukokonaisuuksia vilissyt. Tämän lisäksi ainoa nähtiin seuraavan suuren lakon aikana 

vuoden 1926 kesällä.  

Työtaistelun mahdollisista vaikutuksista ulkopuolisiin Pohjolan Sanomat mainitsi ker-

taalleen, kun lakko uhkasi levitä koskemaan Kemi-yhtiön omistamaa sellutehdasta. 

Mikäli sellutehdas olisi tullut lakon piiriin, olisi tehtaalla toimiva Kemin sähkölaitos jou-

duttu pysäyttämään. Sähkölaitoksen pysäyttäminen puolestaan olisi estänyt Pohjolan 

Sanomien painamisen.237 Järjestöllisessä mielessä lakko olisi ollut mahdollinen, sillä 

sellutehtaan työläisillä ei ollut omaa etujaan valvovaa organisaatiota Kemi-yhtiössä; 
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yhtiön paperityöläisten osasto 33 perustettiin vasta vuonna 1927.238 Kirjoituksessa ei 

tässä tapauksessa kyse ollut analyysista, vaan lähinnä lehdentilaajien valmistamisesta 

mahdollisen julkaisukatkoksen varalta. 

Edellisessä Pohjan Kansaa käsitelleessä luvussa kerrottiin, kuinka lakon loppuminen tuli 

lähes täytenä yllätyksenä Pohjan Kansan tietojen varassa olleille ihmisille. Yhtään pa-

remmin eivät sovun syntymiseen olleet varautuneet myöskään Pohjolan Sanomien 

lukijat. Ammattiyhdistysjohtajien Tuomas Bryggarin ja Kalle Soposen saapuminen Ke-

miin oli uutisoitu myös Pohjolan Sanomissa, samoin kuin näiden halu välittää sahan 

isännistön ja lakkolaisten välillä. Pohjan Kansan tavoin Pohjolan Sanomatkin oli kerto-

nut, kuinka Bryggari ja Sopanen eivät olleet yrityksestä huolimatta päässeet isännistön 

puheille tuolloin. Viikko lakon alkamisen jälkeen oli Pohjolan Sanomien mukaan enää 

kyse puhtaasti palkoista, joita koskevaa näkemyseroa se tosin piti sovittamattoma-

na.239  

Tämän epäonnistuneen ensikontaktin jälkeen Pohjolan Sanomilla ei ollut kerrottavaa 

neuvottelujen edistymisestä. Lehti ei kertonut Martti Pihkalan työnantajilta saamista 

neuvotteluvaltuuksista eikä minkäänlaisesta lähentymisestä osapuolten välillä. Ainoa 

mitä Pohjolan Sanomat pystyi sovinnontekorintamalta kertomaan, oli Kuusiluodossa 

aikaansaatu erillissopimus. Kesäkuun 16. päivä Pohjolan Sanomat kertoi huhusta, jonka 

mukaan Kuusiluodossa olisi saatu sopu aikaan, mutta kertoi uutisessa tarkistaneensa 

tilanteen ja samalla kumosi huhun perättömänä.240 Viikkoa myöhemmin, 23. kesäkuu-

ta, Kuusiluotoa koskevan erillissopimuksen syntymisestä Pohjolan Sanomat kertoi uuti-

sessa, joka oli saksittu edellisenä päivänä ilmestyneestä Tornion Lehdestä. Sovusta 

huolimatta Kuusiluodossa eivät työt olleet alkaneet, vaan työnantaja vaati sovun ai-

kaansaamista muillakin lakonalaisilla työpaikoilla.241 Työnantajan asettamasta työsu-

lusta Pohjolan Sanomat ei uutisessaan erikseen maininnut. 

Kolmen lakkoviikon jälkeen syntynyt sopu ei Pohjolan Sanomissa suurta tilaa saanut. 

Asiasta kerrottiin juhannuksen jälkeen ilmestyneessä lehdessä. Sopu-uutinen oli sijoi-
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tettu Peräpohjolan kalastusoikeuksia pohtimaan nimettyä toimikuntaa ja Ounasvaaran 

juhannuksen viettäjien poikkeuksellista runsaslukuisuutta käsitelleiden uutisten väliin. 

Kemin seudulle syntyneen sopimuksen mukaan sahatyöläisten palkat nousivat samalle 

tasolle kuin muillakin Pohjois-Suomen sahoilla, mutta satamatyöläisten palasivat töi-

hinsä entisillä palkoilla.242 Pohjolan Sanomat oli uutisoinnissa vähäsanainen, se ei 

kommentoinut mitenkään syntynyttä sopimusta tai lakon vaiheita. Työtaistelun päät-

tyminen ei näy herättäneen Pohjolan Sanomissa minkäänlaisia intohimoja. 

 

2.3 Ärhäkkä Perä-Pohjolainen ei työläisille myötätuntoa antanut 

2.3.1 Jonkinlainen korpilakko, jolla ei ole mitään oikeutusta 

Perä-Pohjolaisen suhtautumisesta Kemin seudun saha- ja satamalakkoon ei missään 

vaiheessa ollut mitään epäilystä. Työtaistelun alkamisesta kertoessaan Perä-

Pohjolainen totesi, että ”näyttää se kaikesta päättäen olevan jonkinlainen korpilak-

ko”243. Näkemystään Perä-Pohjolainen perusteli sillä, että lakolle ei ollut haettu hyväk-

syntää Suomen Ammattijärjestöltä. Lakko oli varsin tyypillinen ajankohdalleen, keskus-

järjestön luvan hakeminen oli enemmin poikkeus kuin sääntö.244 Pohjoisessa Suomessa 

työtaistelujen spontaanisuudella oli myös pitkä traditionsa, lisäksi satamatyöläiset oli-

vat vuonna 1920 omaksuneet niin sanotun (August) Raatikaisen245 pistolakkotaktiikan, 

joka perustui varoittamatta aloitettuihin lakkoihin. Näin pyrittiin estämään työnantaji-

en organisoitu lakonmurtotoiminta, taustalla olivat edellisen vuoden epäonnistuneet 

satamalakot.246 Työnantajat, ja heidän kanssa samoin ajattelevat sanomalehdet, näki-

vät herkästi korpilakot poliittisina, jopa vallankumouksen valmisteluna, varsinkin kun 

työläiset muun muassa vaativat työehtosopimusta.247 Työnantajien ja saman arvomaa-

ilman jakavien tahojen näkemys ei ollut aivan perusteeton. Suomessa maan alla toimi-
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neen Suomen kommunistisen puolueen toiminta kytkeytyi Kominternin248 välityksellä 

Neuvosto-Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, jossa erityisesti Suomi ja muut ra-

jamaat nähtiin toimintaympäristönä. Valkoisten puolella pelkoa ruokkivat edellisenä 

vuonna Saksassa ja Unkarissa koetut kommunistiset vallankaappausyritykset.249 Perä-

Pohjolainen jakoi työnantajien arvomaailman. Lehden näkemyksen mukaan Kemin 

seudulla käytiin vuonna 1920 taistelua isänmaan kannalta kaikkein tärkeimmistä kysy-

myksistä. 

Lakon aloittaminen ilman asianmukaista lupaa ei ollut Perä-Pohjolaiselle ainoa syy 

tuomita puhjenneet lakot. Lehti toki myönsi työläisten hakeneen lakoilla korotuksia 

palkkoihinsa, mutta piti korotusvaatimusta perusteettomana. Perä-Pohjolainen kertoi, 

kuinka työnantajat olivat jo aiemmin samana vuonna pyytämättä nostaneet Kemin ja 

Tornion piireissä palkat yhtä korkeiksi kuin Martinniemen ja Uleå-yhtiön sahoilla. Kemi-

yhtiöllä ja muilla alueella toimivilla sahayhtiöillä ei tässä valossa ollut Perä-Pohjolaisen 

mielestä mahdollisuutta suostua kohtuuttomiin korotusvaatimuksiin.250 Palkankoro-

tusvaatimusten kohtuuttomuudesta Perä-Pohjolainen kirjoitti vielä lakon loppumisen 

jälkeenkin. Lehti arveli, että korotusvaatimuksilla, kuten myös kahdeksan tunnin työ-

aikalain noudattamiseen liittyvillä vaatimuksilla vain pyrittiin aikaansaamaan häiriöitä 

työmarkkinoille.251 

Näkemystensä perusteeksi lehdellä oli kättä pidempää, se julkaisi niin työläisten sor-

vaaman sopimustarjouksen kuin lakkokokouksen pöytäkirjankin. Perä-Pohjolaisen mu-

kaan lakkolaisten tavoitteiden poliittisuuden osoittivat esitetyt vaatimukset ammatti-

osaston jäsenet asettamisesta etusijalle väkeä työhön palkattaessa sekä luottamus-

miesten aseman vahvistamisesta varsinkin töihin pääseviä valittaessa.252 Perä-

Pohjolaisen näkemyksen mukaan ehtoihin suostuessaan työnantajat olisivat luovutta-

neet työpaikoilla osan vallastaan järjestäytyneille työläisille. 
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Epäilyttävänä Perä-Pohjolainen piti myös esitystä, jonka mukaan sopimuksen allekir-

joittaisi kaksi osapuolta, joilla kummallakin olisi oikeus riitatilanteissa viedä kiista sovin-

to-oikeuden päätettäväksi. Sovinto-oikeuteen molemmat osapuolet olisivat nimittä-

neet kaksi edustajaa, jotka päättäisivät asioista puolueettoman puheenjohtajan johdol-

la. Tällöin kysymys olisi ollut ennakkotapauksen luonteisesta työehto- ja joukkosopimi-

sesta, mikä oli asia, jota työnantajapuoli pyrki välttämään.253 Arveluttavaa oli myös 

vaatimus kahdeksan tunnin työaikalain noudattamisesta. 254 Sahateollisuus oli hakenut 

jatkoaikaa luvalleen poiketa muutama vuosi aiemmin säädetystä työaikalaista. Kesä-

kuussa 1920 odotettiin päätöstä jatkoluvasta, joka oli päättymässä sen kuun lopus-

sa.255 Perä-Pohjolainen sitoi Kemin seudun lakot osaksi suurempaa, koko maan katta-

vaa kokonaisuutta. 

Näkemykselle lakon poliittisuudesta Perä-Pohjolaisella oli esittää asiakysymysten lisäk-

si henkilöihin liittyviä perusteluja. Kemin työväentalolla pidetystä lakkokokouksesta 

kertoessaan Perä-Pohjolainen kirjoitti, kuinka kokouksen puheenjohtajana toiminut A. 

Saarikoski ei allekirjoittanut kokouksen pöytäkirjaa. Lehden mukaan Saarikoski jätti 

allekirjoittamatta, koska pelkäsi lakon seurausten voivan olla arvaamattomat. Saari-

koski mahdollisesti edusti Perä-Pohjolaisen työläisiltä toivomaa malttia. Sen sijaan ko-

kouksen kirjurina toimineesta S.J. Rahikaisesta lehti totesi tämän olleen ”ennestään 

paikkakunnalla hyvin tunnettu henkilö”256. Tällä ilmeisesti annettiin lisäpontta Perä-

Pohjolaisen näkemyksillä lakon poliittisuudesta, Sakari Rahikainen oli yksi tuon aikaisis-

ta kommunistisen Kemin työväenyhdistyksen aktiiveista.257 Hän oli ollut samaisena 

keväänä kokousedustajana, kun sosialidemokraattisen puolueen kriitikot päättivät uu-

den, sosialidemokraattien vasemmalle puolen sijoittuvan Suomen sosialistisen työvä-

enpuolueen perustamisesta.258 Rahikainen oli toiminut tärkeissä jo vuoden 1917 yleis-

lakon aikaan paikallisen työväenneuvoston jäsenenä.259 Mikäli kyseisen miehen aat-

teenväri oli jäänyt jollekin lukijoista epäselväksi, kirjoitti Perä-Pohjolainen viikkoa myö-

hemmin, että työläiset olivat valinneet ”johtajakseen sellaisen tunnetun bolshevikin 
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kuin hra Rahikainen”260. Kun lakkojohdossa oli kommunisti, eivät lakot voineet olla 

muuta kuin poliittisia, näyttää olleen Perä-Pohjolaisen logiikka. Rahikaisen rooli toimi 

lisävahvistuksena Perä-Pohjolaisen näkemyksille työläisten todellisista tarkoitusperistä. 

Pari päivää työtaistelun puhkeamisesta Perä-Pohjolainen kirjoitti, kuinka menossa ei 

ollut lakko, ei edes korpilakko, vaan jotain vähemmän: ”Sahanomistajat eivät tunnusta 

lakkoa lakoksi vaan pitävät sitä omavaltaisena työstä poistumisena”261. Sen pidemmäl-

le Perä-Pohjolainen ei analysoi, mitä tämä omavaltainen työstä poistuminen vaikutti 

työtaistelun luonteeseen sinänsä. Jatkossa Perä-Pohjolainen yleensä nimitti tapahtu-

maa korpilakoiksi, mikä terminä oli lukijoille oletettavasti tutumpi ja ainakin ytimek-

käämpi. Lehti käytti korpilakko -termiä vielä kolmeen kertaan otsikoissaan kirjoittaes-

saan kesäkuun 1920 Kemin seudun sahojen ja satamien työtaisteluista. Työnantajan, 

erityisesti Kemi-yhtiön, näkökulmien omaksuminen oli Perä-Pohjolaiselle ominaista, 

lehden suhde alueen tärkeimpään yritykseen meni uskottavuudenkin edelle. Sama 

piirre koski myöhempiäkin pohjoisen kokoomuslehtiä.262 

Kemin seudun tapahtumat eivät Perä-Pohjolaisen mukaan olleet pelkästään paikallisia, 

kuten jo työtaistelun alkamisesta kertovaa uutista käsitellessä ilmeni. ”Korpilakot” -

otsikon alla lehti niputti eri puolilla maata käytyjä työtaisteluja. Kemin seutu mainittiin 

uutisessa muutamalla lauseella, lisäksi samaan korpilakkojen ketjuun sijoitettiin niin 

Turun seudun puuseppien lakko kuin Rauma Woodin lakko Haukiputaallakin.263 Sinän-

sä Perä-Pohjolaisen esittämä näkemys lakoista vallankumouksen valmisteluna ei ollut 

mitenkään poikkeava valkoisten Suomen kannattajien parissa. Näkemys ei ollut myös-

kään täysin perusteeton, sillä ainakin teoriassa suomalainen kommunismi oli itänaapu-

rin valtaapitävien ohjauksessa. Vuoden 1920 keväällä Suomen kommunistinen puolue 

oli saanut taisteluohjeet ja kesän aikana Suomessa yritettiin 32 punaupseerin voimin 

nostattaa liikehdintää ja perustaa Suomeen soluja, jotka viidentenä kolonnan olisivat 

tarvittaessa tukeneet maahan tunkeutuvaa puna-armeijaa. Etsivä keskuspoliisi oli sel-

villä SKP:n sotilasjohdon organisoimasta toiminnasta, joka ei onnistunut aiheuttamaan 
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uhkaa vallitsevalle yhteiskuntajärjestelmälle.264 Perä-Pohjolaisen näkemys yleistilan-

teesta oli ymmärrettävä riippumatta siitä, oliko sillä tietoa kommunistisen puolueen 

tekemisistä. Valkoisen puolen vallankumousyrityksenä ja kapinana pitämästä sisällis-

sodasta ei ollut kulunut kuin runsas kaksi vuotta. Sodan päättyessä moni oli olettanut, 

että kommunismi oli saatu kitkettyä Suomesta. Pettymys näissä piireissä oli varmasti 

suuri, kun maassa oli menossa toisena kesänä perättäin kommunistien johtama lakko-

aalto ja kommunistit pystyivät toimimaan laillisesti. 

Perä-Pohjolainen käytti varsin paljon voimavarojaan kumotakseen näkemykset pienistä 

palkoista työtaistelun syynä. Muutamissa lehdissä, ainakin Pohjan Kansassa ja Pohjolan 

Sanomissa, esitettiin, että menossa oli palkkataistelu ilman poliittisia tarkoitusperiä. 

Väitteet olivat Perä-Pohjolaisen mukaan kaikkinensa vääriä: Kemin ja Tornion alueella 

sahatyöläisten palkat olivat yhtä hyvät kuin Uleå-yhtiössä. Väite, ettei työväki tavoitte-

lisi ylivaltaa työmailla, voitiin kumota viittaamalla aiemmin julkaistuun työväen laati-

maan ”työehtosopimukseen, [joka toteutuessaan] olisi vienyt työnantajalta kaiken 

määräämisvallan ja tehnyt työmaat bolshevikkipesiksi”265. Lisävahvistuksena lakon po-

liittisuudesta lehti piti sitä, että lakkolaiset ja heidän ammattiosastonsa kuuluivat Ke-

min työväenyhdistykseen, joka oli ”päättänyt erota sosialistisesta puolueesta ja liitty-

nyt bolshevikeihin”266. Työväenyhdistys oli keväällä tehnyt päätöksen erota sosialide-

mokraattisesta puolueesta ja liittyä perusteilla olleeseen sosialistiseen työväenpuolu-

eeseen.267 Tässä kokouksessa Kemin työväenyhdistyksen edustajana oli ollut Sakari 

Rahikainen.268 

Perä-Pohjolainen halusi korostaa, ettei se ollut yksin näkemystensä kanssa. Lehti laina-

si, lähteen nimeltä mainiten, Helsingin Sanomia, joka oli haastatellut työnantajia Poh-

jois-Suomen lakoista. Helsingin Sanomissa toistettiin samoja näkemyksiä korpilakoista, 

joita Perä-Pohjolainen oli aiemmin esittänyt. Lakot olivat alkaneet ilman Suomen Am-

mattijärjestön lupaa, sinne tieto oli tullut vasta sanomalehtien välityksellä. Palkankoro-

tusten sijasta työläiset tavoittelivat muun muassa oikeutta valita itse työnjohtajat, jol-
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loin olisi siirrytty lähelle neuvostojärjestelmää. Perä-Pohjolaisen lainaamassa uutisessa 

ei tosin kirjoiteta Kemistä, vaan Raahesta.269 Ehkä tällä viime mainitulla seikalla ei ollut 

Perä-Pohjolaisen kannalta sen suurempaa merkitystä, Kemin ja Raahen lakot saattoi 

ajatella osaksi suurempaa kokonaisuutta. 

Se, mikä oli Pohjan Kansalle järjestäytyneiden työläisten keskinäistä solidaarisuutta, oli 

Perä-Pohjolaisen mielestä lisätaakka lakkolaisten syntilistalle. Perä-Pohjolainen kertoi, 

kuinka korpilakkolaisille kerättiin muilla työpaikoilla avustusta 50 markkaa viikossa. 

Eikä toisten työläisten kukkaro ollut lakkolaisten ainoa rahalähde, sillä ”lakkolaisten 

kerrotaan eräältä toiseltakin taholta nauttivan avustusta voidakseen laiskotella”270. 

Syyttävä sormi osoitti itänaapuriin, tosin nimeltä mainitsematta.  

Perä-Pohjolaisen pyrkimyksenä näyttää johdonmukaisesti olleen kiistää lakkojen oikeu-

tus. Lehden tulkinnan pohjana oli lainmukaisuus, ei kysymys oikeudenmukaisuudesta. 

Tämän vuoksi työläisten palkankorotusvaatimukset esitettiin kohtuuttoman suurina. 

Sen sijaan lakkojen todellisena syynä lehden mukaan olivat poliittiset tavoitteet, toisin 

sanoen työläisten vallan lisääminen työpaikoilla. Vientiteollisuuteen kohdistunutta 

lakkoilua se piti myös hyökkäyksen vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmä vastaan, vähin-

täänkin vallankumouksen valmistelua. Perä-Pohjolaisen mukaan lakkoilu ei myöskään 

ollut spontaania, vaan ulkopuolisten kiihotuksesta syntynyttä.  

Kokoomuksen kemiläinen äänenkannattaja oli selvästi aktiivinen keskustelija lakon 

aikana, mitataan sitä sitten ilmestyneiden uutisten määrällä, niiden pituudella tai kan-

taaottavuudella. Huomattavaa on, että Perä-Pohjolainen ilmestyi kilpailijoitaan puolta 

harvemmin, kolmesti viikossa. Kokoomuslehden aatteellinen tausta näkyi suhtautumi-

sessa puhjenneeseen lakkoon. Lehdestä paistoi Suomessa sotien välisellä ajalla kehit-

tynyt perustuslaillinen mentaliteetti. Oli olemassa oikea ja väärä niin moraalin, lain 

kuin käytännön ratkaisujenkin tasolla.271 Perä-Pohjolaisen lukijoille ei jäänyt epäselväk-

si, ketkä kiistassa olivat oikealla ja ketkä väärällä puolen. 
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2.3.2 Laiskat bolshevikit vastassaan valkoinen työhaluinen väki 

Edellisessä alaluvussa jo viitattiin Perä-Pohjolaisen näkemyksiin lakkolaisista. Lehden 

mukaan nämä olivat sekä laiskoja että johtajiensa kiihotuksesta työtaisteluun lähtenei-

tä. Lakkolaisten joutilaisuuteen Perä-Pohjolainen viittasi heti ensimmäisen lakkouuti-

sensa ensimmäisissä lauseissa:  

Eilen näkyi suuria miesjoukkoja liikuskelevan ja seisoskelevan kaduilla. He 

ovat lakkolaisia lähiseudun tehtaista. Eilen nimittäin ryhtyivät lakkoon - - 

sahojen työväestö.272  

Myöhemmin Perä-Pohjolainen kertoi lakkolaisten voivan laiskotella, sillä he saivat 

avustusta niin muiden työpaikkojen työläisiltä kuin nimeltä mainitsemattomalta ulko-

puoliselta taholtakin.273 Perä-Pohjolainen piti lakkolaisia yhtenä joukkona ihan samalla 

tavalla kuin Pohjan Kansa käsitteli rikkureita ja murtajia. Viholliskuvaan eivät sopineet 

yksittäiset, inhimillisiä piirteitä omaavat ihmiset. 

Lakkolaisista pahimpina Perä-Pohjolainen piti järjestäytyneitä työläisiä. Eri puolilla 

maata olleista korpilakoista kirjoittaessaan Perä-Pohjolainen kertoi, kuinka Haukipu-

taalla ”järjestäytyneet työläiset”274 olivat yrittäneet estää muiden työnteon. Kun he 

olivat yrityksessään epäonnistuneet, he olivat alkaneet ”pommittaa proomussa olleita 

ihmisiä ja hevosia kivillä”275. Ihmiset olivat Perä-Pohjolaisen uutisen mukaan päässeet 

kivisadetta suojaan proomun laitojen taakse, mutta hevoset joutuneet kärsimään.276 

Toisen esimerkin järjestäytyneiden luonteenlaadusta Perä-Pohjolainen antoi 26. kesä-

kuuta kirjoittaessaan lakko- ja työvapaudesta. Lehden mukaan  

lakon sattuessa koettavat lakossa olevat usein uhkauksin, jopa väkival-

taakin käyttäen estää työnhaluisia, joita he kutsuvat ”rikkureiksi”, jatka-

masta heidän jättämäänsä työtä.”277  
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Perä-Pohjolaisen tulkinnan mukaan näyttävät lakkoihin liittyneiden väkivaltaisuuksiin 

syypäinä olleen poikkeuksetta lakkolaiset. Samaa tarkoitushakuisuutta ilmeni, tosin 

päinvastaisesti, toisen osapuolen äänitorvena toimineessa Pohjan Kansassa. 

Työläiset Perä-Pohjolainen niputti kahteen vastakkaiseen ryhmään. Työläisten valio-

joukkona se piti ei-sosialistisia, valkoisia työläisiä. Näiden vastakohtana olivat lakkoile-

vat työläiset ja järjestäytyneet työläiset. Perä-Pohjolaisen kirjoituksista ei selviä, pitikö 

se kaikkia lakossa olleita järjestäytyneinä tai erittelikö lehti omaksi ryhmäkseen ne, 

jotka olivat ajautuneet lakkoon ryhmäpaineen alla. 

Jos lakkoilevat työläiset edustivat Perä-Pohjolaiselle yhteiskunnan pohjasakkaa, toista 

oli lehden suhtautuminen lakonmurtajiin. Lehden mukaan omavaltaisesti töistä lähte-

neen bolshevistisen entisen työväen aiheuttama työseisaus satamissa oli voitettu ja 

työt saatu sujumaan entistä paremmin jo viikko lakon puhkeamisen jälkeen. Lakkolais-

ten liian matalana pitämä palkka oli niin hyvä, että oli  

Kemin satamassa lastaustöissä paitsi ylioppilaita m.m. oppikoulun opet-

tajia, joista yksi on pappi. Työnantajat ovat hyvin tyytyväisiä uuteen työ-

väkeensä ja nämä uusiin työpaikkoihinsa, joissa he ansaitsevat paljon 

enemmän kuin esim. oppikoulun opettajina. 278 

Lehden mukaan intelligenssin työskentely nosti bolshevistisen työväen rappiotilaan 

painaman työn arvoa. Perä-Pohjolaisen lukijakunnan ytimen oletettavasti muodostivat 

kokoomuksen ja oikeiston tukipilarit eli keskiluokka, kuten opettajat ja papisto.279 Lehti 

oli tässä valkoisen Suomen runoilija V.A. Koskenniemen linjoilla nähdessään keskiluo-

kan yhteiskunnan perimmäisenä tukena, jolle kuului kiitos kansakunnan pelastamisesta 

vuoden 1918 tilanteessa.280 Tässä yhteydessä Perä-Pohjolainen ei köyhässä Syrjä-

Suomessa rakentanut kuvaa valkoisesta talonpojasta isänmaan pelastajana. 
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Paikkakuntalaisia murtajia enemmän Perä-Pohjolainen kertoi muualta tulleista uusista 

työntekijöistä. Lehdelle oli tärkeää kertoa tulijoiden määristä281, lisäksi uutisoitiin hei-

dän hyvästä työtehostaan. Tiesipä Perä-Pohjolainen, että halukkaita Kemiin työhön 

tulijoita riitti Itä-Suomea myöten.282 Vuonna 1920 Pihkalan kaartissa oli paljon Kuopion 

läänistä kotoisin olevia ihmisiä.283 Mitään epäilyksiä tämän uuden työvoiman riittävyy-

destä tai osaamisesta Perä-Pohjolaisella ei esittänyt. Perä-Pohjolainen ei sen tarkem-

min lakkojen aikana kuvaillut tulijoita esimerkiksi ulkoiselta olemukselta tai työssään. 

Murtajia Perä-Pohjolainen kuvaili lakon päätyttyä. Lakon puhjettua  

alkoi saapua isoja määriä työnhaluisia maaseudulta. - - Saapuneet edus-

tivat yhteiskunnan vapaita voimia, eikä suinkaan teollisuutta. Talonpoika 

tahtoo, että vienti ulkomaille jatkuu ja ettei rahamme painu vallan ole-

mattomiin.284  

Perä-Pohjolainen oli osaltaan luomassa valkoisen Suomen suurta tarinaa maan pelas-

tavista talonpojista. Lehdessä valkoisimman kansanosan mantteli saattoi vaihtaa omis-

tajaansa muutamassa päivässä, Perä-Pohjolainen ei varsinaista linjanvetoa asiassa näy 

tehneen. 

Perä-Pohjolaisen mukaan valtiovallalla oli velvollisuus suojella työnhaluisia lakkolaisten 

uhkailuilta ja väkivallalta. Lehti ei rajannut ihmisten työvapautta koskemaan vain lakon 

aikoja, valkoiset työläiset joutuivat 1920-luvulla olemaan työpaikoilla kovan paineen 

alla eikä kommunistien harjoittama työmaaterrori ollut valkoisen puolen mukaan har-

vinaista.285 Perä-Pohjolainen näki kaikki lakkoihin liittyneet tapahtumat vain oikealla 

silmällään, täsmälleen päinvastoin kuin vasemmalla silmällä katsonut Pohjan Kansa. 

Muiden aikalaislehtien tavoin Perä-Pohjolainen käsitteli konfliktia kahden kollektiivisen 

osapuolen välisenä, vaikka ei toki joukkosopimusta hvyyv’ksynyt. Yksittäiset ihmiset 

tarjosivat bolshevismille kasvoja, varsinkin symbolitasolle jääneet bolsvekkikiihottajat, 

osin myös paikalliseksi pääkommunistiksi arvioitu Rahikainen. Sakari Rahikaisen rooli 

                                                           
281

 ”Lakko Kemin sahalaitoksilla” (uut.). Perä-Pohjolainen 12.6.1920, ”Työhöntulijoita” (uut.). Perä-
Pohjolainen 17.6.1920, ”Pari lentolehtistä lakoista” (uut.). Perä-Pohjolainen 29.6.1920. 
282

 ”Pohjois-Suomen korpilakot ” (uut.) Perä-Pohjolainen 19.6.1920. 
283

 Niinimäki 1997, 48.                
284

 ”Pari lentolehtistä lakoista” (uut.). Perä-Pohjolainen 29.6.1920. 
285

 Mansner 1981, 426. 



75 
 

Perä-Pohjolaisessa oli samantapainen kuin mitä oli Martti Pihkalan rooli Pohjan Kan-

sassa. 

 

2.3.3 Talous ei kiinnostanut, lakon loppumisesta ei kerrottu 

Perä-Pohjolainen oli varsin vaitonainen suoraan rahaan tai talouteen liittyvissä asiois-

sa, raha mainittiin lähinnä työläisten palkkavaatimusten ja lakkoavustusten kohdalla 

sekä kerrottaessa työnantajien paremmasta taloudellisesta kestokyvystä. Sovinnonte-

ostakaan Perä-Pohjolainen ei pitänyt tärkeänä kertoa.  

Kuusiluodon erillissopimuksesta lehti vaikeni tyystin. Kun muut lehdet kertoivat sovun 

syntymisestä, oli Perä-Pohjolaisella erilaista kerrottavaa. Se kirjoitti kyseisenä tiistaina 

Martti Pihkalaa lainaten, kuinka edeltäneenä lauantaina sahanomistajat ja korpilakko-

laisten valtuutetut olivat päässeet yksimielisyyteen palkkauksesta. Työnantajapuoli oli 

lupautunut maksamaan saman verran kuin Uleån työmailla, työläiset olivat luvanneet 

palata töihinsä seuraavana maanantaina ja samalla olivat ilmoittaneet luopuneensa 

muista kuin palkkavaatimuksistaan. Työläiset eivät olleet palanneet töihin, joten korpi-

lakko oli jatkunut.286  Kuusiluodon erillissopimuksen ja työnantajien, käytännössä Pih-

kalan, asettaman työsulun Perä-Pohjolainen sivutti kokonaan. Ilmeisesti lehti ei pitänyt 

tämän työtaisteluaseen käyttöä työnantajien kannalta kunniakkaana eikä näin ollen 

siitä kertonut. 

Perä-Pohjolainen ei myöskään pitänyt tarpeellisena kertoa lakon päättymisestä, saati 

sen myötä aikaansaadusta sovusta. Muiden lehtien kertoessa lakon loppumisesta, 

muisteli Perä-Pohjolainen edellisen vuoden tapahtumia Viipurin ulkosatamassa Uu-

raassa. Siellä lehden mukaan lakko lopulta päättyi, kun Pihkala oli puhunut lakkolaisten 

kokouksessa ja kertoi, kuinka paikalle saapuneet murtajat olivat tulleet paikalle yhteis-

kunnan edun vuoksi ja viennin turvaamiseksi, ei puuttumaan työnantajan ja työläisten 

kiistoihin. Lakkolaiset oli Uuraassa johdatettu lakkoon valheellisin perustein. Työläisiä 

Pihkalan selitys oli tyydyttänyt työläisiä, jotka Pihkalan puheen kuultuaan olivat päät-
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täneet seuraavana aamuna palata töihinsä.287 Uuraassa oli ollut kyse järjestäytymät-

tömän työväen lakosta, johon vakituiset työläiset eivät juuri olleet osallistuneet, minkä 

vuoksi lakon murtaminen ei ollut ollut vaikeaa.288 Tarina Uuraan lakon voitokkaasta 

murtamisesta päätettiin painaa Perä-Pohjolaiseen Kemin seudun lakon jälkeisinä päivi-

nä. Liekö tähän ollut muuta syytä kuin kirkastaa valkoisen murtajakenraalin sankarin 

kruunua. 

Merkittävä kirjoitus Perä-Pohjolaisessa oli heinäkuun ensimmäisenä päivänä lehdessä 

ilmestynyt ”Lakkoilu ja vehkeilyt vaiko työnteko nykyhetkellä kansallemme onnen 

tuo?” –niminen pitkä artikkeli. Tornion Lehti julkaisi saman artikkelin jo lakon aikana ja 

sitä käsitellään Tornion Lehteä koskevassa alaluvussa. 

 

2.4. Varsin vaitelias Tornion Lehti lähti liikkeelle ensimmäisenä  

2.4.1 Palkkataistelun syttymisestä uutisoitiin jo samana päivänä 

Tornion Lehden rooli julkisessa keskustelussa vuoden 1920 Kemin seudun saha- ja sa-

tamalakoissa jäi vähäiseksi. Tornion Lehti tosin ehti ensimmäisenä kertomaan lakon 

alkamisesta. Lehti uutisoi lakon syttymisestä Kuusiluodossa jo sen alkamispäivänä kah-

deksas kesäkuuta. Lisäksi lehti kertoi Kemi-yhtiön sahoja koskevan lakkouhan ratkea-

van samaisena iltana, kun isännistö antaisi vastauksensa työläisten vaatimukseen.289 

Lakko nähtiin uutisessa lähinnä palkkataisteluna ja se korosti Kemi-yhtiön roolia tär-

keimpänä työnantajana. Lakossa olleista sahoista Tornion Lehteä kiinnosti erityisesti 

sen ydin levikkialueella sijainnut Kuusiluodon saha. Tornion Lehden uutiset olivat pää-

osin paikallisia eli ne koskivat erityisesti Torniota ja Alatorniota, lehti ei ollut kovin kiin-

nostunut Kemiä koskevista tapahtumista.  

Lakon alkamisesta kertovassa uutisessa ilmeni Tornion Lehden tyypillinen tapa kertoa 

saha- ja satamalakosta; lyhyesti, oleelliseen keskittyen ja kantaa ottamatta. Tornion 
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Lehden uutisointi antaa myös malliesimerkin sanomalehtien 1920-lukulaisista käytän-

nöistä. Pohjolan Sanomat julkaisi Tornion Lehden ensimmäisen lakosta kertoneen uuti-

sen sellaisenaan, myöhemmin lakon aikana Tornion Lehti puolestaan toisti Pohjolan 

Sanomien uutisen sanasta sanaan. Suoranaisesti Tornion Lehti kertoi lakosta kolme 

kertaa: Lakon alkamisen, Kuusiluodon erillissopimuksen sekä lakon loppumisen. 

 

2.4.2 Kiertoartikkeli kiisti kaikki lakkolaisten näkemykset 

Kesällä 1920 julkaistiin ”Lakkoilu ja vehkeilyt vaiko työnteko nykyhetkellä kansallemme 

onnen tuo?” -niminen pitkä artikkeli Tornion Lehdessä lakon aikana, Perä-Pohjolainen 

vajaa viikko lakon loppumisen jälkeen.  

Kirjoituksessa kiistettiin johdonmukaisesti lakkojen kaikki oikeutus. Työläisten palkan-

korotusvaatimukset esitettiin kohtuuttoman suurina. Sen sijaan lakkojen todellisena 

syynä kirjoituksen mukaan olivat poliittiset tavoitteet, toisin sanoen työläisten vallan 

lisääminen työpaikoilla. Vientiteollisuuteen kohdistunutta lakkoilua se piti myös hyök-

käyksenä vallitsevaa yhteiskuntajärjestelmä vastaan, vallankumouksen valmistelua.  

Artikkelin mukaan työläiset eivät olleet ottaneet opiksi aikaisemmista tapahtumista, 

jotka johtivat raskasiin koettelemuksiin eli sisällissotaan. Sodan syynä oli kirjoituksen 

mukaan ollut eläimelliseen villiyteen asti kiihotus. Kirjoittaja piti lakkoiluun valmiita 

työläisiä helposti valmiina uuteen kapinayritykseen, sillä he olivat ”luokkavihan ja rai-

von sokaisemia seuratessaan kassankavaltajien kiihotusta”290. Aivan kaikkia työläisiä 

kirjoittaja ei kuitenkaan lyönyt lyttyyn, toivoa hänessä herättivät ne työläiset, jotka 

eivät olleet valmiita seuraamaan punalippua.  

Rehelliset huligaaneista irtautuneet työläiset.  Irtisanoutukaa vehkeilevis-

tä kapinadiktaattoreista ja työskennelkää oman, perheen ja koko kansan 

eduksi!291  
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Kirjoituksen laatinut nimimerkki A.K.K. selitti lakkojen syntyneen ulkopuolisten kiiho-

tuksesta:  

Nykyinen Perä-Pohjolan saha- ja lastaustyömiehiä vimmattu lakkokuume 

ei ole muuta kuin - - ”työväenjohtajain” ammattikiihottajain, kapinadik-

taattorien ja yhteiskunnan kassojen kanssa karkuun lähteneiden valtaa ja 

neuvosto-ihanneyhteiskuntaa himoitsevien ja harrastavien ammattivillit-

sijäin raakaa vihantulta suitsuavan työn tulosta.292 

Puoluekentän oikealle laidalle sijoittuvissa suomalaisissa sanomalehdissä oli 1920-

luvun alkupuolella yleistä kuvata bolshevikkivenäläiset stereotyyppisesti muun muassa 

rikollisiksi, ylimielisiksi, eläimelliseksi ja julmiksi.293 Tornion Lehdessä ja Perä-

Pohjolaisessa julkaistussa artikkelissa näitä samoja piirteitä liitetään Kemin seudun 

lakkolaisiin tai ainakin heidän todellisiin tai kuviteltuihin johtajiinsa. 

A.K.K:n mielestä toteutuessaan työläisten vaatimukset olisivat ajaneet erityisesti työ-

väestön taloudelliseen ja henkiseen kurjuuteen. Työläiset kestivät taloudellisesti lak-

koilua huomattavasti heikommin kuin työnantajat. Vallankumousvalmisteluteeman 

kirjoittaja toi mukaan tekstiin rinnastamalla kesän 1920 lakkoilun sisällissotaa edeltä-

neisiin tapahtumiin: ”Tänä aikana lakot ja kohtuuttomat vaatimukset ovat yhtä mielet-

tömiä kuin kapina-aikana”294. Lisäksi artikkelissa nähtiin vientiteollisuuden ja kansalli-

sen edun olevan yksi ja sama:  

Ulkomaankauppatase on tuontivoittoista, lyhyenä laivauskautena on 

puuta ja paperia vietävä, nostettava markan ulkoista arvoa ja näin saata-

va välttämättömien tuontitavaroiden arvoa hiukan alemmaksi.295  

Vientiteollisuus, joka oli pääasiassa sahateollisuutta, oli tarkoituksenmukaista esittää 

oman etunsa koko maan etuna. 
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Tämä ”Lakkoilu ja vehkeilyt vaiko työnteko nykyhetkellä kansallemme onnen tuo?” –

niminen kirjoitus oli ilmeisesti kiertoartikkeli, joka mahdollisesti oli lähtöisin jostain 

oman aikansa ajatushautomosta. Yksi mahdollinen tekstin alkulähde saattoi olla mais-

teri Elmo Kailan johtama Kansallis-Tietotoimisto, jonka kommunismista huolissaan ol-

leet porvarillisen puolen kansanedustajat olivat perustaneet vastustamaan kommu-

nismia vastapropagandalla. Työnantajat olivat päättäneet liittyä hankkeeseen, jonka 

taustalla olivat kansanedustajat Yrjö Koskelainen (kokoomus) Pekka Heikkinen (maa-

laisliitto), O. Nix (ruotsalaiset) ja Risto Ryti (edistyspuolue). Tämä vastapropaganda oli 

lakkojen murtamisen ohella toinen taisteluase kommunismia vastaan.296 Tekstissä oli 

selvästi huomioitu paikalliset olot ja se oli kirjoitettu nimenomaan Kemin seudun lak-

koihin liittyen. Oli artikkelin alkukoti mikä tahansa, niin se ilmestyi lakon jälkeen myös 

Perä-Pohjolaisessa.  

Huomattavaa on, että artikkelin jyrkän oikeistolaisesta näkökannasta huolimatta siinä 

ei kyseenalaisteta vallitsevaa tasavaltalaista yhteiskuntajärjestelmää sinänsä. Oikeisto-

laisuuden ytimessä olleet aktivistit olivat alistuneet ja hyväksyneet kansanvaltaisen 

järjestelmän valtiomuototaistelun ja Mannerheimin presidentinvaalitappion jälkeen. 

Kokoomus ei puolueena vastustanut järjestelmää, vaikka osa jäsenistä sen tekikin.297 

Tornion Lehden maalamassa lakkokuvassa ei ihmiskasvoja näkynyt lainkaan, ellei sel-

laisiksi halua laskea kiertoartikkelissa olleita kommunisteja. Tornion Lehdellekin lakois-

sa oli kyse ihmistä suurempien voimien koitoksesta. 

 

2.4.3 Talous tai sovinto eivät juuri sijaa saaneet 

Lakkoon liittyvät taloudelliset kysymykset eivät saaneet suurta sijaa Tornion Lehdessä. 

Rahasta ei puhuttu muuten kuin työläisten palkkavaatimusten ja lakkoavustusten sekä 

työnantajien paremman taloudellisen kestokyvyn kohdalla. Muilta osin lehti ei pitänyt 

tarpeellisena häiritä lukijoitaan rahakysymyksillä. 
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Sovinnonteosta Tornion Lehti kertoi kahdesti. 22. kesäkuuta kerrottiin yhdellätoista 

rivillä Kuusiluodossa päästyn sopuun ja työläisten olleen valmiita palaamaan töihin 

vastoin lakkolaisten aiemmin Kemissä tekemää päätöstä, mutta työnantajan ilmoitta-

neen töiden jatkuvan vasta kun lakko loppuu kaikilla sahoilla.298 Sovinnonteosta uu-

tisoitaessa Tornion Lehti oli aika tavalla samassa asemassa kuin muutkin tässä tutkiel-

massa käsitellyt lehdet. Itse asiassa paikallisen edistyspuolueen äänenkannattajan va-

rassa olleet lukijat eivät saaneet edes sitä tietoa, että työläisiä edustaneet Bryggari ja 

Soponen olivat yrittäneet päästä sahan isännistön puheille tai kuinka Soponen ja Poro-

pudas olivat olleet keskusteluyhteydessä. Sen sijaan Kuusiluotoa koskevan erillissopi-

muksen synnyn Tornion Lehti uutisoi samalla tavoin kuin Pohjolan Sanomat.299 

29. kesäkuuta ilmestynyt kolmas uutinen kertoi sovun syntyneen kaikille sahoille ja 

lastaustöihin, palkkojen nousseen sahoilla samalle tasolle kuin muillakin Pohjois-

Suomen sahoilla mutta lastaustyöläisten palkkojen pysyneen ennallaan. Tämä uutinen 

oli lyhyt, kahdenkymmenen rivin mittainen. Tornion Lehti kertoi lakon päättymisen 

sekä sahatyöläisten saamat korotukset ja sen, että satamatyöläiset palasivat töihinsä 

entisillä palkoilla.300 Syntynyt sopu kiinnosti Tornion Lehteä enemmän kuin lakon päät-

tymisestä vaiennutta Perä-Pohjolaista. Pohjan Kansaan tai Pohjolan Sanomiin verrattu-

na Tornion Lehti pysyi johdonmukaisesti vaitonaisempana.  

Edistyspuolueen torniolaisen äänenkannattajan linja muistutti haaleudestaan huoli-

matta puolueen tärkeintä pohjoissuomalaista äänenkannattajaa, oululaista Kalevaa. 

1920-lukulainen Kaleva kertoi taistelevansa yhteiskunnallisia ääri-ilmiöitä, erityisesti 

bolshevismia vastaan. 301 Tornion Lehti suhtautui kesän 1920 saha- ja satamalakkojen 

osapuoliin varsin tasapuolisesti, poikkeuksena aiemmin esitelty kärkevä ja oikeistolai-

nen kiertoartikkeli. Lehden linja oli neutraali, tosin Tornion Lehdessä kuunneltiin hiu-

kan tarkemmalla korvalla työnantajien kuin lakkoilijoiden näkemyksiä. Tämän voi selit-

tää kesän 1920 tilanteessa johtuvan edistyspuolueen anti-kommunistisuudesta.  Poliit-

tisesta debatista sivussa pääosin pysytellyt Tornion Lehti näyttäytyy kesän 1920 lakko-

kirjoittelussa eräänlaisena Kalevan laimennettuna peräpohjalaisena aateveljenä.   
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3. Vuoden 1926 lakosta riitti kirjoitettavaa 

3.1. Pohjan Voima jakoi lakkouutiset eri puolille lehteä 

Vuoteen 1926 tultaessa oli moni asia muuttunut Pohjois-Suomen tärkeimmässä työvä-

enlehdessä vuoteen 1920 verrattuna. Pohjan Kansa oli ehtinyt ilmestyä kolmella eri 

nimellä ennen muuttumistaan Pohjan Voimaksi. Vuonna 1921 käytössä oli muutaman 

numeron ajan ollut vanha nimi Kansan Tahto ja sen jälkeen Köyhälistön Työ. Syynä ni-

menmuutoksiin oli Pohjan Kansan lakkauttaminen kolmeksi kuukaudeksi. Vuonna 1923 

oli nimeksi otettu Uusi Pohjan Kansa uuden painokoneen käyttöönottoa korostamaan. 

Pohjan Voima nimi otettiin käyttöön vuonna 1924.302 Myös lehden toimitus oli lähes 

täysin vaihtunut, vuonna 1926 Paul Brander oli ainoa, joka oli ollut lehdessä jo vuonna 

1920. Muut toimittajat olivat Arvi Sänkiaho, Ilmari Sormunen, Mauritz Rosenberg ja 

kemiläinen Akseli Timonen, joka oli paikan päällä raportoimassa Pohjolan suuresta 

työtaistelusta.303 Vastaavaksi toimittajaksi oli valittu Sormunen,304 mutta pääkirjoituk-

sissa lehden linjat veti pääosin Rosenberg, joka oli kansanedustaja ja sosialistisen työ-

väen ja pienviljelijöiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja.305 Rosenberg oli noussut 

eduskuntaryhmän johtoon nimenomaan SKP:n jäsenenä, vaikka ryhmä ei kaikissa linja-

uksissa toiminut SKP:n linjausten mukaisesti.306 

Kemistä raportoinut Timonen puolestaan oli paitsi toimittaja, niin myös kommunistisen 

puolueen Lapin alueen organisaattori ja kommunistisen kemiläisperheen toista, nuo-

rempaa sukupolvea.307 Kommunistisen puolueen piiri organisaattori Antti Ojala piti 

Timosta oikeana proletaarisena tyyppinä ja kynästään näppäränä. Ojala yleensä arvosti 

niitä, jotka kulkivat oikeaoppista, neuvostohenkisen kommunismin latua.308 
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3.1.1 Joukkosopimus oli tärkeämpi tavoite kuin palkankorotus 

Pohjan Voiman lukijoille ei kesän 1926 Kemin seudun saha- ja satamalakko ei tullut 

täytenä yllätyksenä. Pohjan Voima pohjusti hyvissä ajoin työtaistelua, jota lehti kutsui 

muun muassa Kemin seudun työläisten suurtaisteluksi 309 ja Pohjolan työläisten leipä-

taisteluksi310. Sahojen palkkausta ja työehtoja koskevien neuvottelujen aikaan kesä-

kuun 17. päivänä Pohjan Voiman pääkirjoituksessa analysoitiin koko puunjalostusket-

jun tilannetta. Pohjan Voima muistutti, etteivät tiukka taloudellinen tilanne ja työttö-

myys olleet koskeneet pelkästään palkkatyöläisiä sahoilla ja niiden läheisyydessä, vaan 

myös puunhankinnassa työskennelleitä pohjoisen pienviljelijöitä. Heille metsätöistä 

saatavat palkkatulot olivat lehden mukaan elintärkeät. Lisäksi palkkatyöläisten kurja 

tilanne heijastui myös näiden kotikuntiin; kuntien kassat olivat tyhjentyneet, jäljellä 

olivat vain suuret velkataakat. Kuntien ja työtätekevien harteita rasittivat muun muas-

sa köyhäinapukustannukset samaan aikaan kun muualle veronsa maksava rikkurisakki 

suureksi osaksi välttyi maksuilta.311 Pääkirjoituksellaan Pohjan Voima pyrki yhtenäis-

tämään mahdollista lakkorintamaa samalla kun se pohjusti yleistä mielipidettä työtais-

telulle suopeaksi.  

Selkeä muutos kuutta vuotta aiempaan oli, että vuoden 1926 lakon alla Pohjan Voima 

ei pyrkinytkään esittämään työtaistelua puhtaana leipätaisteluna kuten vuonna 1920. 

Vuonna 1926 olivat palkankorotusvaatimukset edelleen tärkeitä, mutta tavoitteena oli 

myös saada aikaan joukkosopimus. Keskusjärjestön, Suomen Ammattijärjestön, pää-

määräksi oli tullut työehtosopimusten aikaansaaminen, kun kommunistit ja sosialide-

mokraatit olivat solmineet toukokuussa 1926 ammattiyhdistysliikettä koskevan niin 

sanotun linnarauhan.312 Sopimus tarkoitti kilpailevien sosialististen suuntausten rin-

nakkaiseloa ammattiyhdistysliikkeessä ja yhtenäistä taistelurintamaa ulospäin. 

Pohjan Voima palasi Kemi-yhtiön työmaita koskeviin neuvotteluihin myös päivää myö-

hemmin, 18. kesäkuuta. Nyt korostettiin palkankorotusvaatimusta: Karihaaran, Laita-

karin ja Röyttän osastot olivat jättäneet Kemi-yhtiölle esityksen 5-10 prosentin koro-
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tuksista. Tässä yhteydessä Pohjan Voima arvotti Kemi-yhtiön yhdeksi pääriistäjistä, 

joka oli  kulkenut palkanalennusliikkeen etunenässä. Lehti ei sanoissaan säästellyt arvi-

oidessaan palkanalennuksia tehneen Kemi-yhtiön toimia:  

Tätä luihumaista kurjistumisliikettä johtavat suuret ja mahtavat puutava-

rayhtiöt, jotka huolimatta siitä, että vuosittain pienentävät työorjiensa 

palkkoja, itse ovat samoina aikoina yhä kohottaneet liikevoittoaan”.313 

"Kuponginleikkaajien riistovoitot"314 eli osakkeenomistajille maksetut osingot eivät 

saaneet Pohjan Voimalta minkäänlaista ymmärrystä. 

Kemi-yhtiö vastasi ammattiosastojen esitykseen viikkoa myöhemmin. 26.kesäkuuta  

Pohjan Voima kertoi Kemi-yhtiön alistaneen saamansa työläisten esityksen Suomen 

Työnantajain Keskusliiton päätettäväksi sillä perusteella, että Karihaarassa ja Laitaka-

rissa palkat olivat korkeammat kuin muualla maassa.315 Kolme päivää myöhemmin 

Pohjan Voima kertoi työnantajakeskusjärjestön tyrmänneen ammattiosastojen esityk-

sen. Kemi-yhtiö oli lehden mukaan valmis palkkatariffien tarkastamiseen neuvottelu-

kunnassa, johon molemmat osapuolet saisivat edustajansa. Pohjan Voiman mukaan 

sahan isännistö oli yksittäisille työläisille ilmoittanut, ettei se halua olla missään teke-

misissä ammattiosastojen kanssa.316 Työnantajat pitivät kiinni vuonna 1923 tekemäs-

tään päätöksestä olla neuvottelematta ”tiettävästi kommunististen järjestöjen kanssa”, 

Yhdistynyt, aiempaa voimakkaampi  ammattiyhdistysliike toimi vuonna 1926 määrätie-

toisesti juuri tämän kiellon purkamiseksi.317 Kemin seudulla oli kyseessä taistelu hyvin 

periaatteellisista kysymyksistä. 

Työtaistelun puhjettua Pohjan Voiman kirjoituksista näkyi, että sen mukaan Kemin 

seudulla oli kyse hyvin periaatteellisesta taistelusta. Lehden mukaan työläisten vaati-

mus oli kohtuullinen, varsinkin kun Kemi-yhtiö oli hyötynyt halvasta työvoimasta. Tar-

joukseen suostumaton yhtiö kuitenkin Pohjan Voiman mukaan ”haluaa kantaa mainet-
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taan metsäkapitalistien riisto-oikeuksien etuvartiona Pohjolassa”318. Lehden kantaa ei 

varmuudella pehmentänyt se, että Kemi-yhtiön toimitusjohtaja Herman Möller oli la-

kon aattona uhannut, että palkkoja lasketaan kymmenellä prosentilla entisestään, mi-

käli lakko syttyisi.319  

Palkkataistelunäkemys oli esillä myös Pohjan Voiman pääkirjoituksessa heti lakon puh-

jettua. Heinäkuun ensimmäisenä päivänä julkaistun pääkirjoituksen otsikko oli ”Pohjo-

lan työläisten leipätaistelu”320. Siinä palkankorotusvaatimusten kohtuullisuutta perus-

teltiin sillä, että sahoilla palkat olivat lehden mukaan laskeneet edellisten kolmen, nel-

jän vuoden aikana 30 - 40 prosenttia. Pääkirjoituksessa maalailtiin levein vedoin, kuin-

ka kurjistuminen ei ollut koskenut pelkästään sahan työläisiä, vaan myös pienviljelijöi-

tä. Nämä olivat jo aiemmin menettäneet maansa ja metsänsä puukapitalisteille. Maa-

seudun köyhille viljelijöille ei ollut enää tarjolla tarpeeksi töitä puunkaadossa tai uitos-

sa, mikä oli heikentänyt heidän taloudellista tilannettaan. Tukkityömailla vähäiset an-

siot olivat kuluneet, kun oli jouduttu hankkimaan kallistuneita elintarpeita puuyhtiölle 

kuuluvista myyntimonopoleista eikä kotiväelle ollut riittänyt rahaa lähetettäväksi. Kur-

jissa oloissa tukkikämpillä näiltä työnorjilta meni myös terveys samalla kun velkataakka 

kasvoi ja maksamattomien kunnallisverojen vuoksi edessä oli ulosmittaus. Pohjan Voi-

man pääkirjoitus arvioi, että ”kuolemaa ja kurjuutta tästä seuraa”321, Palkankorotusten 

tarpeellisuutta lehti korosti myös kertomalla, että vuoden 1914 tasoon verrattuna 

palkkojen nimellisarvo oli kahdeksankertaistunut, mutta elintarpeiden hinnat 14-

kertaistuneet.322 

Palkkakysymys pysyi jossain määrin Pohjan Voiman otsikoissa lakon alkuviikkojen ajan. 

Nimimerkki Pouttu eli toimittaja Mauritz Rosenberg323 huomioi, kuinka pörssihait kil-

van kiirehtivät ostamaan Kemi-yhtiön osakkeita arvellessaan, että ”yhtiö pystyisi saa-

maan vielä enemmän voittoa työläisten selkänahasta”324. Pohjan Voimassa julkaistussa 

Suomen Ammattijärjestön tiedonannossa puolestaan kirjoitettiin, kuinka Kemi-yhtiö 
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takoi voittoa, mutta ei suostunut maksamaan edes kohtuullista palkkaa.325 Tämän jäl-

keen palkkataistelunäkemyksen sisältäneet kirjoitukset kävivät vähiin. Lakon neljännel-

lä viikolla Pouttun kirjoittamassa pääkirjoituksessa muistutettiin kaiken muun ohessa, 

että työläisten palkkavaatimus oli kohtuullinen.326 Pääkaupungin näkökulmalta palstal-

laan pakinoinut Paaria327 puolestaan kirjoitti samalla viikolla Kemi-yhtiön suurista voi-

toista ja työläisten niihin verrattuna kohtuullisista palkkavaatimuksista.328 Samana päi-

vänä, 25. heinäkuuta julkaistu nimimerkki Lakkolaisen yleisökirjoitus jäi kesän 1926 

toiseksi viimeiseksi kirjoitukseksi, jossa puhuttiin palkankorotusvaatimusten kohtuulli-

suudesta.329 Tämän jälkeen Pohjan Voimassa ainoastaan kerran nostettiin näkyvästi 

esiin leipätaistelunäkemys. Allekirjoittamattomassa pääkirjoituksessa lehti kertoi, että 

satamatyöläiset eivät olleet pelkästään kannatuslakossa, vaan myös taistelivat oman 

palkankorotusvaatimuksensa puolesta.330 Pohjan Voimassa palkkataistelunäkemys 

väheni merkittävästi lakon edetessä. Sen sijaan lakko alettiin enenevässä määrin esit-

tää työläisten taisteluna joukkosopimisen puolesta. Näiltä osin yhdistyivät Pohjan Voi-

man ja ammattiyhdistysliikkeen näkemykset.  

Pohjan Voiman vuoden 1926 Kemin seudun saha- ja satamalakkoa käsitelleet kirjoituk-

set poikkesivat merkittävästi niistä, joita Pohjan Kansan lukijat saivat eteensä vuoden 

1920 lakon aikana. Vuonna 1920 lehti vaikeni lähes tyystin lakkolaisten poliittisista ta-

voitteista, vuonna 1926 niistä ei oltu hiljaa. Itse asiassa työläisten oikeuksista, varsinkin 

joukkosopimisesta, kirjoitettiin läpi kesän 1926. Aihetta käsiteltiin jo ennen Kemin seu-

dun suuren työtaistelun syntyä, neuvottelujen ollessa käynnissä. Edellä käsitelty ”Työ-

sesongin alkaessa” -pääkirjoitus  nosti esiin työehtosopimusten ja joukkosopimisen 

tärkeyden. Työläisille joukkovoima ja –sopimus olivat tärkein keino huolehtia eduis-

taan. Pohjan Voiman mukaan työehtosopimuksia oli saatu aikaan vain niillä vähämerki-

tyksisillä aloilla, joilla työnantaja ei ole voinut pitää yllä lakonmurtajajoukkoa. Hengen-

nostattamiseksi Pohjan Voima muistutti Pietarsaaressa saadun aikaan joukkosopimus, 
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ei tosin kirjallista vaan suullinen.331 Joukkosopimus ja rikkurit kytkeytyivät Pohjan Voi-

man kirjoittelussa alusta alkaen. Oletettavasti ammattiyhdistysliikkeelle olisi ollut suuri 

voitto, mikäli olisi saatu aikaan joukkosopimus Kemi-yhtiön koko luokan yrityksen 

kanssa. Kemi-yhtiö oli metsäyhtiöistä tärkein yksittäinen Vientirauhan asiakas eli la-

konmurtajien käyttäjä332, mikä toi työtaisteluun lisämausteensa. 

Pohjan Voima piti käsittämättömänä, että Kemi-yhtiö ei tunnustanut ammattiyhdistys-

liikettä neuvottelukumppaniksi kuten muissa kapitalistisissa maissa tehtiin.333 Samaa 

argumenttia lehti käytti myöhemminkin kertoen, että Ruotsissa saha-alalla palkkauk-

sesta sovittiin järjestöjen kesken.334 Pohjan Voima nosti Ruotsin kapitalistiseksi malli-

esimerkiksi, jonka mallin saattoi kuvitella kelpaavan myös ei-sosialistisille puolueille tai 

vähintäänkin liberaaleille suomalaispuolueille.  

Ruotsilla oli muutakin tarjottavaa Suomelle kuin työmarkkinamekanisminsa. Vaikka 

Ruotsin sosialidemokraattien puheenjohtaja Per Albin Hanssonin kansankoti-puhetta 

jouduttiinkin odottamaan vuoteen 1928, oli kansankodin rakentaminen aloitettu jo 

länsinaapurissa. Esimerkiksi työsuojelu-uudistus oli tehty ja kansaneläkkeestä päätetty 

jo ensimmäisen maailmansodan alla.335 

Ruotsin esimerkkiasemaan nostaminen sopi hyvin myös vasemmiston sisäisistä syistä. 

Kommunistien ja sosialidemokraattien olivat lähentyneet ammattiyhdistysliikkeessä, 

joten sosialidemokraattisten tavoitteiden – jotka jo saivat muotoaan Ruotsissa - myö-

täily sopi tässä tilanteessa. Huomattavaa on, että kommunisteille Ruotsi oli kuitenkin 

vain kapitalistinen esimerkki, kommunistista itänaapuria pidettiin edelleen työläisten 

maanpäällisenä paratiisina. 

Neuvottelu- ja sopimisoikeus olivat niin tärkeä aihe, että Pohjan Voiman käsitteli sitä 

pääkirjoituksissa neljään kertaan lakon kuumimpina hetkinä heinäkuun jälkipuoliskolla. 

Heinäkuun 20. päivä pääkirjoitus oli otsikoitu ”Pohjolan työläiset taistelevat koko maan 

työväenluokan puolesta”. Siinä korostettiin, että työläiset taistelivat paitsi leipäpalasta, 
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myös järjestöjensä tunnustamisesta. Taistelun tärkeyttä Pohjan Voima korosti kirjoit-

tamalla, että ”tappio tässä merkitsisi työläisten järjestelmällisen ja suunnitelmallisen 

toimintatavan murskaamista”336. Pohjan Voiman näkemyksenä näyttää olleen, että 

sillä hetkellä tärkein taistelu omistavan ja työtätekevän luokan välillä käytiin työmark-

kinoilla, kyseisellä hetkellä Kemin seudulla.  

Pohjolassahan taistellaan ensi kädessä järjestöoikeuden ja työläisten jär-

jestöjen tunnustamisen puolesta. Jos Pohjolassa hävitään, merkitsee se 

häviötä kautta koko Suomen337,  

kirjoitti pääkirjoituksessa nimimerkki Pouttu eli Mauritz Rosenberg. Suomalaiselle 

kommunismille työehtosopimukset olivat tärkeitä, sillä ne tarjosivat väliaikaisen hen-

gähdystauon. Vaarana pidettiin luokkavastakohtaisuuksien heikentymistä.338 Paikalli-

nen ja Moskova-johtoinen näkemys eivät vastanneet tässä tapauksessa toisiaan. Poh-

jan Voima asettui paikalliselle kannalle. 

Pouttu omisti vielä yhden, kahdessa osassa perättäisinä päivinä ilmestyneen pääkirjoi-

tuksen Pohjolan lakkotilanteen ja sen taustojen ruotimiseen. Pouttu piti työehtosopi-

musta tärkeänä erityisesti siksi, että se suojelisi työläisiä ”pikkusatraappien”339 omaval-

taiselta vallankäytöltä. Pouttun mukaan nämä ”henkisesti vajanaiset lautatarhakihot 

käyttävät omistajan valtaa vaikka eivät ymmärrä mitään yhteiskunnallisista oloista”340. 

Pouttu kirjoitti lisäksi, että työehtosopimus takaisi työläisille edes jonkinlaisen turvan 

tätä satraappien mielivaltaa vastaan:  

Eihän tietenkään työehtosopimuskaan kykene kapitalistin valtaa rajoit-

tamaan enempää kuin mitä kapitalismin voiton edellytykset sitä myöntä-

vät, lopullisesta pääoman vallan kukistumisesta puhumattakaan. 341  
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Rosenbergin näkemyksen mukaan työehtosopimus oli lakon pääkysymys, vaikka se siis 

ei rajoittaisikaan kapitalistien valtaa. Silti työehtosopimus toisi työläisille pieniä etuja ja 

suojaa epäoikeudenmukaisia työnjohtajia vastaan.342 Rosenbergin perustelut työehto-

sopimuksen tärkeydelle olivat varsin arkiset ja käytännönläheiset, vallankumouksen 

tekemisen välineenä sopimusta ei pääkirjoituksessa pidetty. Suhtautumisessa saattaa 

havaita sosialidemokraattisten ajatusten vaikutuksen tilanteessa, jossa kommunistit ja 

sosialidemokraatit olivat löytäneet yhteisen sävelen ammattiyhdistysliikkeen sisällä. 

Pouttun kaksiosainen pääkirjoitus jäi Pohjan Voimassa viimeiseksi, joka käsitteli vuo-

den 1926 Pohjolan suurtyötaistelun muita tavoitteita kuin palkankorotusta. Heinä-

elokuussa 1926 keskiössä oli ensin työriidan sovittelu, sen jälkeen sahalakkolaisten 

työhön paluuseen ja rikkurityövoimaan liittyvät kysymykset sekä viime vaiheessa sa-

tamatyöläisten lakko, joka päättyi lakkolaisten tappioon elokuun jälkipuoliskolla.  

 

3.1.2 Joukkovoimaa ja yksittäisiä ihmiskohtaloita 

Lakkolaisten rintaman yhtenäisyys oli vuoden 1926 työtaistelun aikana Pohjan Voimas-

sa määrällisesti merkittävin aihe. Joka toisessa lakon aikaisessa uutisessa Pohjan Voima 

piti tarpeellisena joko korostaa tai peräänkuuluttaa lakkorintaman yhtenäisyyttä tai 

kertoa, kuinka Kemin seudulla lakossa olleet saha- ja satamatyöläiset eivät taistelleet 

pelkästään omien etujensa puolesta vaan kaikkien suomalaisten työläisten puolesta. 

Näiden lisäksi korotettiin, että lakkolaiset olivat Pohjan Voiman mukaan taistelemassa 

myös talonpoikien puolesta. 

Lakon syntyvaiheissa Pohjan Voima toi useaan otteeseen esiin sekä lakkolaisten mää-

rän että näiden yksimielisyyden. Kerrottiin esimerkiksi, että töiden seisauttamisesta 

päätettäessä oli paikalla tuhatkunta Kemin seudun sahojen ja lautatarhojen työläistä. 

Äänestyksessä heistä 478 kannatti töiden seisauttamista neuvottelujen ajaksi, vastaan 

äänesti 132. Paikalla näiden 610 äänestäneen lisäksi oli sahojen remontti-, sähkö- ja 

metallistyöläisiä, jotka yhtyivät tehtyyn töiden seisautuspäätökseen.343 Tornion Lehti 
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lainasi näitä Pohjan Voiman tietoja kertoessaan kolme päivää myöhemmin työtaistelun 

syttymisestä.344 Suurista ihmismääristä Pohjan Voima kertoi myöhemminkin, kun 1500 

työläistä oli lakossa ja sahoilla oli hiljaista tai kun Kemin työväentalolle kokoontui 600 

Karihaaran ja Laitakarin työläistä päättämään työnseisauksen muuttamisesta lakoksi 

vain yhden äänestäessä vastaan.345 Samaa kiitettävää yksimielisyyttä osoittivat Pohjan 

Voiman uutisissa myös lastaustyöläiset, joiden 800-henkisestä joukosta vain 69 vastusti 

päätöstä uusia aiemmin keväällä tehty palkankorotusvaatimus ja keskeyttää työt.346 

Työtaistelun ensi päivinä Pohjan Voimassa kirjoitettiin mahdollisuudesta, että Kemijo-

kisuulla työskennelleiden lajittelijoiden tuhatpäinen joukko liittyisi lakkoon. Tuolloin 

lakossa olisi yhteensä 4 000 työläistä eli perheiden kautta työtaistelu olisi koskettanut 

10 000 ihmistä.347 Pohjolan työläisten leipätaistelun suuruutta Pohjan Voima korosti 

pääkirjoituksessa toteamalla, että ”palkkataistelu on syntynyt, kenties suurempi, mitä 

Suomessa on viime vuosina ollutkaan”348. Sama asia toistettiin runsas kaksi viikkoa 

myöhemmin, kun Kemiin neuvottelemaan saapuneen Puuteollisuustyöntekijäin liiton 

puheenjohtaja Nestori Arosen kerrottiin puheessaan todenneen Pohjolassa olevan 

menossa työtaistelu, joka on ”suurin, mitä on sitten vuoden 1917 käyty ja yleensä suu-

rimpia, mitä tässä maassa on ollut”349. 

Lakon ulospäin näkyvistä vaikutuksista pakinoi nimimerkki Piste350 työtaistelun ensim-

mäisellä viikolla. Hän kirjoitti 3 000 lakkolaisen näkyvän pienessä Kemissä, joka lähiseu-

tuineen on ”vankkaa ja juurevaa työläisasutusta”351. Lakkolaisten julkisen näkymisen 

Piste uskoi, tai ainakin toivoi, lisäävän ammatillista työläisten järjestäytymistä.352 On-

nistuneen työtaistelun uskottiin lisäävän ammattiyhdistysliikkeen voimaa. 

Lakkolaisten määrästä kirjoittaminen oli ajankohtaista kahdessa vaiheessa: ensiksi la-

kon alkaessa ja toiseksi sen loppuessa, lähinnä neuvottelutulosta käsiteltäessä. Ensim-
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mäinen, lakon alkamista käsitellyt vaihe kesti Pohjan Voimassa vain muutamat kesä-

heinäkuun vaihteen päivät. Uudelleen työtaistelussa mukana olleiden määristä alettiin 

kirjoittaa kuukautta myöhemmin, kun lakkolaiset pohtivat sahalakon lopettamista. 

Lakon loppuvaihe oli pidempi, sillä vaikka aikaan saatiin sopu sahatöiden osalta, jatkui 

satamissa lakko vielä parisen viikkoa. Esimerkiksi Suomen Ammattijärjestön luennoitsi-

jaa, vuotta myöhemmin kansanedustajaksi valittua William Tanneria353 oli tullut kuu-

lemaan Röyttässä noin sata työläistä ja päivää myöhemmin Karihaarassa parisataa lak-

kolaista.354 Osallistujien määrä oli tärkeä mainita myös 250 satamatyöläisen kokoontu-

essa Kemissä hiukan ennen tappiollisen lakon päättymistä.355 Lakkolaisten määrästä 

uutisoiminen Pohjan Voimassa liittyi selvästi lakon murroskohtiin. Työtaistelutilanteen 

vakiintuneessa vaiheessa luvut olivat lehdessä tärkeitä lähinnä rikkurien määrää mitat-

taessa. Lakkolaisten lukumäärät olivat merkittäviä sovittaessa niin lakon aloitettaessa 

kuin sitä lopetettaessakin. 

Lakkolaisten ja paikallaolijoiden suuresta määrästä Pohjan Voima uutisoi kertaalleen 

hiukan poikkeavassa tilanteessa. Lakon ensimmäisinä päivinä Kemin asemalle junalla 

saapuneita rikkureita vastassa oli sankka, peräti 3 000 työläisen joukko. Lehden mu-

kaan paikallisten viranomaisten päätöksellä pääsy asemalle oli estetty ja näin saapuvat 

pienet rikkurijoukot suojattiin joutumasta ”tämän valtavan työläisjoukon arvostelevilta 

katseilta”356. Pohjan Voima ei kertonut lakkolaisten ja rikkurijoukon välillä olleen erityi-

siä yhteenottoja. Lehti kuitenkin oli edellisenä päivänä maininnut ohimennen, että 

”kerrotaanpa muutamien pikkupoikien kivittäneenkin rikkureita”357. Pohjan Voiman 

kirjoituksen sävy antoi ymmärtää, että kyse oli keskenkasvuisten kolttosesta, josta ai-

kuisten rikkurien on kohtuutonta nostaa suurta numeroa. Liekö tähän kivitysepisodiin 

liittynyt, mutta joka tapauksessa yhteinen lakkokomitea oli pitänyt tärkeänä julkaista 

samassa lehdessä muistutuksen kurin ja järjestyksen tärkeydestä.  
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Pienenkin kurittomuuden osoitus, mikä vahingoittaa taisteluamme, tuo-

mitaan. --- Maltillinen ja rauhallinen esiintyminen on kaikkialla säilytettä-

vä”, 358  

kirjoitettiin Yhteisen lakkokomitean allekirjoittamassa kannanotossa. Lakkokomitealla 

oli ilmeisesti syynsä korostaa järjestyksen tärkeyttä. On helppo kuvitella, että lakkolais-

ten ja lakonmurtajien välit olivat kireät. Väkivalta ei yleensä kuulunut lakkolaisten toi-

mintamalleihin, vaikka poikkeuksiakin esiintyi. Satamatyöntekijöiden maailma oli hur-

jempi kuin sahatyöläisten. Järjestäytyneet satamatyöläiset olivat valmiita painosta-

maan ja jopa pahoinpitelemään sekä rikkureita että ahtausyrittäjiä rangaistuksista piit-

taamatta. 359 Kesän 1926 aikana tapahtuneita väkivaltakysymyksiä käsitellään tuon-

nempana. 

Kesäkuussa 1926, ennen Kemi-yhtiön ja sen työläisten välisen taistelun puhkeamista, 

Pohjan Voima kytki menossa olleita sekä näköpiirissä häämöttäneitä lakkojen laajem-

piin yhteyksiin. Lehden mukaan Pohjolassa työläiset eivät olleet riittävissä määrin us-

kaltaneet puolustaa oikeuksiaan muutamaa vuotta aiemman niin sanotun suuren Poh-

jolan ammatillisen piirijärjestön jutun jälkeen. Kyseissä tapauksessa vuonna 1923 kor-

kein oikeus tuomitsi Pohjolan ammatillisen piirijärjestön johtoa ja Suomen Ammattijär-

jestön puheenjohtaja Matti Väisäsen vankeuteen, koska nämä olivat liittyneet palve-

lemaan Suomen Sosialistisen työväenpuolueen tarkoitusperiä, toisin sanoen vallitsevan 

yhteiskunnan laitonta kumoamista.360 Laillisen järjestön tavoitteiden edestä toimimi-

sesta saattoi 1920-luvun Suomessa joutua kaltereiden taakse, ainakin jos kyseessä oli 

reunavasemmistoon kuuluva järjestö. 

Toisaalta edellisenä kesänä Pietarsaaressa lakkolaiset olivat onnistuneet voittoisalla 

lakolla parantamaan olojaan. Kesäkuussa 1926 oli lisäksi Martinniemessä Oulun ku-

peessa menossa lakko, jossa välillisesti taisteltiin parannuksista myös muille työpaikoil-

le. Lehti ennakoi työläisille taloudellisesti kurjan talven 1925–1926 heijastuvan työ-
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markkinoilla alkaneena kesänä.361 Vielä ennen Kemin seudun suuren työtaistelun puh-

keamista Pohjan Voima muistutti, että työnantajat vetosivat muiden paikkakuntien 

palkkatasoon. Tämän vuoksi lakoissa ei taisteltu pelkästään omien elinolojen paranta-

misesta, vaan kyse oli kaikkien työläisten yhteisestä edusta.362 Kemin seudun lakon 

aikana toistui useasti näkemys, että siinä oli kyseessä taistelu koko maan työläisten 

puolesta.363 Pohjan Voiman sivuilla ilmeni, että aivan varauksetonta luottamus muihin 

työläisiin ei ollut. Tarpeen oli muistuttaa muualla asuvia työläisiä, että Kemin seudulla 

on lakko menossa eikä alueelle ole syytä tulla työnetsintään.364  

Tarkemman kuvan uutisointi tarjosi lakkolaisten saamasta taloudellisesta tuesta, jota 

tuli lähiseudun työläisiltä ja paikalliselta osuuskaupalta.365 Jatkossakin lehdessä julkais-

tiin vastaavia avustusten antajien listoja.366 Avustuksia tuli myös kauempaa Suomesta 

sekä ulkomailta.367 Kuitenkin tarpeen oli Suomen Ammattijärjestön kannanotossa, 

Pohjan Voiman pääkirjoituksessa sekä Oulun ja lähiseutujen Ammatillisen keskusneu-

voston vetoomuksessa toivoa muilta työläisiltä avustusta lakkolaisille ja heidän perheil-

leen. 368 Lakkoavustukset olivat yleensä pieniä eikä työläisillä ollut menestysmahdolli-

suuksia pitkiksi venyneissä lakoissa.369 
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Työväestön keskinäiseen solidaarisuuteen liittyi myös se, että Pohjan Voima kirjoitti 

ulkomaalaisilta työläisiltä saadusta tuesta. Röyttän satamassa kaksi belgialaista meri-

miestä oli saanut lopputilin kieltäydyttyään työskentelemästä rikkurien kanssa, jolloin 

koko miehistö oli jättänyt työnsä.370 Kemissä puolestaan englantilaisessa höyrylaivassa 

työskennelleet ruotsalaiset merimiehet olivat kieltäytyneet työskentelystä rikkurien 

kanssa.371 

Pohjan Voima kirjoitti myös lakkoon osallistumattomista työläisistä eli lakkopettureis-

ta. Lehden mukaan rikkureiden joukossa oli vain vähän paikallisia sahatyöläisiä, lakon 

ensimmäisinä päivinä sahan isännistö oli saanut töihin vain muutaman tavallisen työ-

läisen.372 Vastaavasti yhtään satamatyöläistä ei lakon alettua oltu saatu sementtilaivaa 

purkamaan.373 Lehdessä julkaistun yleisökirjeen mukaan lakko oli Karihaarassa täydel-

linen  

lukuun ottamatta muutamia selkärangattomia muijia, jotka työnjohtajien 

avustamina riistävät omia etuja sekä pieniä leipäpaloja naisten ja lasten 

suista. 374  

Yleisökirjeen oli allekirjoittanut nimimerkki Papukaija. Kyseinen Papukaija oli vuonna 

1926 aktiivinen kirjoittaja, samoin kuin Aarre-Kosti ja Teppo Tumppu. Heidän todelli-

sesta henkilöllisyydestään on vaikea kertoa juuri mitään, mutta ajateltavissa on, että 

ainakin joku heistä oli Pohjan Voiman työläiskirjeenvaihtajia, joita kommunistinen puo-

lue kehotti lehtiä hankkimaan. Näiden kirjeenvaihtajien merkitys jäi pienemmäksi kuin 

mitä puolue tavoitteli.375 

Pohjan Voiman mukaan Kemi-yhtiön yritykset houkutella yksittäisiä työläisiä töihin 

osoittautuivat myöhemminkin turhiksi376 ja taistelurintama pysyi ehjänä.377 Lakkopet-

tureista uutisointi ajoittui Pohjan Voimassa pääosin työtaistelun alkuvaiheisiin. Tosin 
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aivan heinäkuun lopulla Pohjan Voima kiisti sivuillaan oululaisen kokoomuslehti Kaiun 

väitteen, että osa työläisistä olisi palannut töihin. Pohjan Voiman mukaan Kaiku yritti 

uutisellaan vain helpottaa rikkureiden hankintaa.378 Oululainen Kaiku toimi työtaistelun 

aikana kokoomuksen äänitorvena, sillä se oli puolueen pohjoisin äänenkannattaja aina 

elokuun alkupuolelle asti. Tuolloin alkoi Torniossa ilmestyä Perä-Pohja –niminen lehti, 

kun paikalliset kokoomusvoimat ostivat Tornion Lehden itselleen.379 Sanalliseen taiste-

luun Perä-Pohja ei kesällä 1926 ehtinyt osallistua. Pohjan Voima loi lakkouutisoinnil-

laan johdonmukaisesti kuvaa yhtenäisestä lakkorintamasta. Varsinaista rikkuriuutisoin-

tia käsitellään myöhemmin. 

Lakkolaisten määrän lisäksi Pohjan Voimassa nousi vähissä määrin esiin lakkolaisten 

henkinen laatu. Työsesongin alkaessa kirjoitetussa pääkirjoituksessaan Pohjan Voima 

piti työläisten rohkeutta yhtenä avaintekijänä voitokkaassa edellisen kesän Pietarsaa-

ren työtaistelussa.380 Lakkolaisten mielialaa saatiin ylistää, kun edes asunnoista häätä-

minen ei saanut Röyttän satamatyöläisiä murtumaan. Pohjan Voiman mukaan ”työn-

antajan häädöistä ja kiusoittelusta huolimatta on lakkolaisten mieliala reipas”381. Hää-

detyt työläiset majoitettiin ammattiosaston lukutupaan. Mutkan kautta mielialakysy-

mys tuli esiin pääkirjoituksessa 23. heinäkuuta, kun Pouttu eli Mauritz Rosenberg kir-

joitti ”fascistilehtien”, etenkin Iltalehden ja Kaiun ajaneen kirjoituksillaan suurkapitalis-

tien etua ja valaneen epätoivoa työläisiin, tosin turhaan. Pohjan Voiman mukaan ko-

koomuslehdet väittivät virheellisesti vanhemman työväestön palanneen töihin ja vain 

pienen osan varsinaista lakkoainesta olevan enää lakossa.382 Mielialakysymys ei siis 

lakon aikana ollut paljoakaan esillä Pohjan Voiman uutisoinnissa, sitä ei syystä tai toi-

sesta pidetty tarpeellisena.  

Lakkolaisten saama yleisen mielipiteen tuki nousi esiin muutamaan kertaan. Jo ennen 

Pohjolan suuren työtaistelun syntyä Pohjan Voima kirjoitti, että Pohjolassa eivät aino-

astaan työläiset, vaan myös maaseutuväestö, olivat joutuneet kärsimään porvareiden 
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veroriistopolitiikan ja puutavarayhtiöiden palkkapolitiikan tähden.383 Pohjan Voima 

sijoitti myöhemminkin pienviljelijät työläisten kanssa samalle puolelle yhteiskunnalli-

sessa taistelussa.  Talonpojista tuli lehdelle tärkeitä vasta Pohjan Voiman aikoina. Vuo-

den 1926 tilanteessa Pohjan Voima pääsi kirjoittamaan kuinka  

saamiemme tietojen mukaan on Kemin maalaiskunnan alueella maalais-

ten myötätunto Kemin lakkolaisten puolella. Tämä ei ole ihmeteltävää, 

sillä onhan Perä-Pohjolan asukkaat niin maalla kuin kaupungeissakin 

saaneet tavalla tai toisella tuntea tämän alallaan kuuluisan Kemi-yhtiön 

riiston.384  

Muutkin solidaarisuuden osoitukset olivat lakkolaisia kannattaneelle Pohjan Voimalle 

tärkeitä. Karihaara – Kemi -väliä kulkeneen linja-auton kerrottiin kyyditsevä lakkolaisia 

puolella taksalla, mutta rikkureita ei lainkaan.385 Vaikeista ajoista huolimatta myös 

muunlainen tuki huomioitiin. Nimimerkki Teppo Tumppu kirjoitti pakinassa, kuinka 

”kauppaneuvos” Mujelin (=Moell) viisas sika ei suostunut syömään rikkureiden käsitte-

lemää ruokaa, ”oli se sitten kuinka rasvaista tahansa” 386. Tämä viisas sika piti kunnian-

loukkauksena sikamaisen nimensä yhdistämistä rikkureihin. Näillä solidaarisuudesta 

kertovilla uutisilla sekä huumorilla oli varmasti oma roolinsa lakkolaisten taistelumo-

raalin ylläpitäjinä. 

Ihmisistä uutisoidessaan Pohjan Voima ei jäänyt pelkästään suurten väkijoukkojen ta-

solle. Kesän 1926 aikana lehdessä esiin nousi muutamia Pohjolan suurtaisteluun liitty-

neitä työläiskohtaloita. Näistä monivaiheisin oli Kemi-yhtiön yksityisauton ja moottori-

veneen kuljettaja Isakssonin tapaus. Pohjan Voima kertoi heinäkuun ensimmäisenä 

päivänä, kuinka kyseinen Isaksson ja kaksi muuta yhtiön autonkuljettajaa oli määrätty 

ajamaan ressuja ja olkia vanhalle kansakoululle, johon oli tarkoitus sijoittaa Pihkalan 

armeija. Kolmikon kieltäydyttyä tehtävästä  
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ilmoitettiin, että Isaksson, jonka tehtäviin ei ole aikaisemminkaan kuulu-

nut kuorma-autojen ajo, eroitetaan yhtiön palveluksesta. Lisäksi oli hänel-

tä uhattu pidättää koko kuukauden palkka veroihin.387  

Lakon päätyttyä sahoilla nousi Isakssonin nimi uudelleen Pohjan Voiman palstoille. 

Osapuolten tekemässä sopimuksessa työnantaja oli luvannut ottaa entiset työntekijät 

takaisin. Työnantaja tulkitsi, ettei sopimus koske Isakssonia:  

Lakon loputtua olisi luullut hänenkin kelpaavan entiseen työhönsä, mutta 

niin ei isännistö asiaa ajatellut, vaan katsoi, ettei tehty sopimus koske en-

sinkään Isakssonia, koska hän on ollut kuukausipalkalla auton kuljettaja-

na eikä sahan työläisenä.388  

Autonkuljettaja Isakssonin vaiheikkaan kesän 1926 tarina ei päättynyt vielä työpaikan 

lopulliseen menettämiseen. Ammattimies ilmeisesti löysi uuden työn, sillä muutama 

päivä myöhemmin Pohjan Voima uutisoi Isakssonin joutumisesta rikkurien väkivallan 

kohteeksi. Kemin satamassa olleessaan Isaksson ei ollut suostunut ottamaan autoonsa 

kahta kyytiä vailla ollutta rikkuria vedoten siihen, että hänet oli tilattu muualle. Tällöin 

toinen rikkureista yritti lyödä Isakssonin pirtupullolla, mutta löi ohi. Toinen rikkuri yritti 

iskeä puukolla, mutta osui Isakssonin suojakseen nostamaan käteen halkaisten käm-

menen. ”Riehunta oli rikkureilta kuitenkin turha, sillä he eivät sittenkään kyytiä saa-

neet”389, kirjoitti Pohjan Voima. On hyvin todennäköistä, että juopuneet kyydinpyytäjät 

olivat hankkineet juomansa satamasta, jossa luultavimmin olivat työskennelleet. Ke-

missä, kuten Torniossakin, alkoholia salakuljetettiin satamien kautta enemmän kuin 

etelämpänä. Kieltolain alkuaikoina vuosina 1919–1923 Kemin ja Tornion tullipiireissä 

takavarikoidusta alkoholista yli viidennes oli tullut satamien kautta, kun esimerkiksi 

Oulussa vastaava osuus oli noin viisi prosenttia. Kemiin ja Tornioon tuli kauppalaivoilla, 

erityisesti saksalaisilla.390 
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Pohjan Voimalle Kemin seudun lakoista kirjoittaneella Akseli Timosella oli lähtökohtai-

sesti hyvät mahdollisuudet saada ensi käden tietoa yksittäisten lakkolaisten kohtalois-

ta. Vuonna 1901 syntynyt Timonen oli kommunistisuvun toista polvea, jonka isä Antti 

Mooseksenpoika Timonen oli muun muassa veljensä Heikki Timosen kanssa sisällisso-

dan päättymisen jälkeen järjestänyt luotetuille tovereille sotilaskoulusta. Vanhemmat 

Timosen veljekset, siis Akselin isä Antti ja setä Heikki, olivat kumouksellisia sekä ennen 

että jälkeen vuoden 1918. He olivat myös toimineet SSTP:n piiritoimikunnan jäseninä 

vuonna 1921 ja heitä saattoi pitää maanalaisen toiminnan paikallisina johtohahmoina. 

Itse Akseli Timonen oli paitsi toimittaja, myös SKP:n piiriorganisaattori.391 Aate- ja koti-

taustansa sekä paikallisuutensa ansiosta Akseli Timosella oli todennäköisesti konstai-

lemattomat suhteet Kemin seudulla lakkoilleisiin kommunisteihin. 

Myös Simon Vasankarissa tukkityönjohtajana toimineen Juho Korhosen elämäntarinan 

kaksi vaihetta löytyi kesän 1926 Pohjan Voimasta. Lehti kertoi kuinka 

vanhalle työnraatajalle, joka on ollut yhtiön palveluksessa 23 vuotta, an-

nettu lopputili, kun ei suostunut rikkuriksi. 392 

Pohjan Voima tiesi, että Korhonen ja työnantaja eivät olleet ensimmäistä kertaa napit 

vastakkain. ”Mainittakoon, että jo pari kertaa ennenkin on Korhoselle annettu mielipi-

teidensä takia lopputili, mutta on otettu sittemmin takaisin töihin”393. Korhosen kohta-

lo oli sama kuin Isakssonilla, häntäkään ei huolittu takaisin entiseen työhönsä. Lakon 

loputtua Korhonen ilmoitti Karihaaran sahan isännöitsijä Suopangille oman ja työryh-

mänsä valmiuden palata töihin. Suopangin mukaan sovinto ei koskenut Simon Vasan-

karin työmaata, mutta työläiset pääsisivät takaisin jos julkisesti ilmoittaisivat rettelöi-

neensä. Mutta työnjohtajaksi sopimatonta Korhosta ”ei millään ehdolla enää töihin 

oteta”394. Niin Isakssonin kuin Korhosenkin tapauksessa esiin nousi näiden valmius 

tehdä työtaistelun aikana enemmän kuin vain seistä yhteisessä rintamassa. Molemmis-

sa tapauksissa ilmeistä oli myös, että Isaksson ja Korhonen eivät pelänneet yhteenot-

toa vastapuolen kanssa. Pohjan Voiman uutisissa nämä tapaukset olivat esimerkkejä 
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työväenluokkaan kuuluvien taisteluvalmiudesta sekä työnantajan toimien epäoikeu-

denmukaisuudesta. Työtaistelu ei ollut pelkästään yhteiskuntaluokkien välistä, vaan 

mukana olivat myös yksilöt ja heidän kohtalonsa, ainakin lakkolaisten puolella. 

Pohjan Voimassa oli lakon aikana myös muutama muu välähdys epäoikeudenmukaisen 

kohtalon uhriksi joutuneista työläisistä. Lakon ensi päivinä Karihaarassa sai välittömät 

matkapassit ”kymmeniä vuosia yhtiön työssä ollut työläisvanhus K. Uosiniemi, joka 

kieltäytyi lähtemästä lakonalaisiin töihin”395. Sahojen työtaistelun päätyttyä Laitakarin 

sahalla asettajana työskennellyt Kalle Jaakola sai kokea saman kohtalon kuin Korhonen 

ja Isaksson. Rikkurien kanssa työskentelystä kieltäytyneen Jaakolan kysyessä takaisin 

entiseen työhönsä ”Jaakolallekin ilmoitettiin, ettei tehty sovinto koske häntä”396. Poh-

jan Voima ei tietenkään ymmärtänyt Kemi-yhtiön toimia:  

Työläisten täytyy moisen keljuilevan yhtiön kanssa tekemisissä ollen oi-

kein nimetä jokainen työläinen, joka on takaisin otettava. Silloin ei aina-

kaan tuollaiset herrojen tulkinnat ole mahdollisia.397 

Työehtosopimusta piti siis tavoitella, se oli työläisten turva työnantajan mielivaltaa 

vastaan. 

Työväenlehtien, myös Pohjan Voiman, käsittelyä leimasi tarkoituksellisuus. Yhteiskun-

nan heikkouksiin viittaavat uutiset muun muassa tapaturmista ja itsemurhista saivat 

runsaasti huomiota. Yksittäisten ihmisten tragedioista kertomalla viitattiin tapahtuman 

taustana olleisiin epäkohtiin, näin uutiset saivat samalla yhteiskuntaan kohdistuvan 

kärjen.398 Esimerkiksi edellä kerrotussa uutisessa kritiikin kohteena oli paitsi Kemi-yhtiö 

niin myös koko kapitalistinen järjestelmä. 

Yhtiön asunnoista häätämiset vilahtivat Pohjan Voiman sivulla useammin kuin irtisa-

nomiset ja lakon jälkeiset työläisten boikotoinnit. Laitakarin isännöitsijä Maritz oli la-

kon toisella viikolla ilmoittanut kolmelle työläiselle työstä kieltäytymisestä seuraavan 

asunnosta häätäminen, vaikka  
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yhden asunnosta poiskäsketyn työläisen vaimo loukkasi tapaturmaisesti 

kätensä joku viikko sitten ollessaan sahalla työssä. Tämäkään seikka ei 

näytä herroihin mitään vaikuttavan.399  

Runsas viikko myöhemmin sahan isännöitsijä Suopanki oli kahden poliisin kanssa jaka-

nut häätömääräyksiä Karihaaran sahan työläisille. Tarvittaessa huoneet ilmoitettiin 

tyhjennettävän poliisivoimin.  

Häätökäskyn saaneet ovat perheellisiä. Onpa heidän joukossaan eräs 9-

lapsisesta perheestä huolehtiva leskivaimokin.400  

Pari viikkoa myöhemmin Pohjan Voima kertoi, kuinka Karihaaran Juntonkankaalla pari 

kolme poliisia ja kaksi suojelijaa eli suojeluskuntalaista tunkeutui sorkkaraudalla kah-

teen työläisasuntoon, joissa ei oltu kotona. Huoneissa olleet tavarat kannettiin varas-

tosäilöön.  

Vastasivat häätäjät, että huoneet tarvitaan oikeille työläisille eikä laiskoil-

le (!) Mainittakoon, että asunnosta häädetyn (Uljas) Hourulan vaimo on 

viimeisillään raskaana. 401 

Toisessa asunnossa kerrotaan asuneen Haltun perheen. Pohjan Voima mainitsi myös 

muualla työläisten joutuneen häädetyiksi asunnoistaan.  

Pohjan Voima oli ainoa tutkituista lehdistä, joka nosti esiin myös yksittäisiä ihmiskohta-

loita. Pohjan Voimakin näki Pohjolan suuren työtaistelun pääosin työläisten ja pää-

oman eli omistajien välisenä, niin silti se piti tärkeänä nostaa esiin työnantajien epäoi-

keudenmukaisuudesta johtuneet työläisten kärsimykset. Joukkovoiman korostaminen 

ja yksittäisten ihmisten kokemat vääryydet mahtuivat hyvin Pohjan Voimaan. Työnan-

tajien esittämiä perusteluja toiminnalleen Pohjan Voima ei tuonut millään lailla esiin.  
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3.1.3 Pihkalan joukot ja yhtiöiden työvoimareservi, Itä-Karjalan pakolaiset 

Pohjan Voima seurasi myös Kemin seudulle saapuvia lakonmurtajia, näiden tulijoiden 

lukumääriä kerrottiin lehdessä varsinkin lakon alkupäivinä. Pohjan Voima ei tyytynyt 

pelkästään pitämään lukua junalla Kemiin saapuvien murtajista, vaan arvioi mielellään 

myös näiden laatua. Heti työtaistelun leimahdettua liekkeihin, lehti kertoi kuinka Ke-

miin saapui junalla 150 rikkuria. ”Rääsyisiä ja repaleisiin puettuja, poikasista vanhuksiin 

asti koottuna, oli se mitä kirjavinta joukkoa”402, arvioi Pohjan Voima saapuneiden ryh-

mää, joita Kemissä suojaamassa oli ohranoita ja järjestyksen ylläpitäjiä Kemin oh-

ranapäällikkö Kulon johdolla. Myös seuraavan päivän rikkurierästä Pohjan Voima esitti 

arvionsa. Kemiin saapuneet 30 rikkuria olivat  

nämäkin ulkonäöltään mitä kirjavinta joukkoa. Vaatteet resuisina, enim-

mältä hyvin roisin ja haljun näköisin tuntuivat he tekevän Oulun asemalla 

olleeseen porvariyleisöönkin vastenmielisen vaikutuksen. Näyttää kuin 

tämä kurja ja alentava ammatti painaisi harjoittajiinsa vastaavan ulko-

naisenkin leiman,403  

raportoi Pohjan Voima rikkurijoukkion välietapilta.  

Lehden suhtautuminen kiteytyi 4. heinäkuuta julkaistussa uutisessa, jossa Pohjan Voi-

ma ihmetteli, miten Kemi-yhtiö ja sen rengit – oululaiset porvarilehdet – pystyivät väit-

tämään, että 250 rikkuria pystyvät korvaamaan 3000 kunnon työläistä ja pitämään työt 

käynnissä.404 Sananvalinnoilla pyrittiin myös kuvaamaan murtajien toimintaa. Laitaka-

rin sahalla kaksi raamia saatiin Karjalan pakolaisten ja lastaustöistä siirrettyjen rikkuri-

en avulla toimimaan, niin Pohjan Voima ihmetteli mihin Kemi-yhtiö tällä pyrki: ”Eihän 

tällä resuamisella sahatun puutavaran puute pakene”405. 

Pohjan Voiman intresseissä ei lakon ensimmäisen viikon jälkeen ollut uutisoida pelkäs-

tään paikkakunnalle saapuvien murtajien määrästä. Toisella lakkoviikolla lehti kertoi, 

kuinka mukaan rikkurien haalinta oli supistunut vähiin ja näiden tulo oli vähenemäs-
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sä.406 22. heinäkuuta Pohjan Voima kirjoitti rikkureita saapuvan lakkopaikkakunnalle, 

mutta toisaalta osan harkitsevan poislähtöä.407 Sahalakon sovittelun aikaan Pohjan 

Voima kertoi lastausliikkeisiin saapuneen 70 uutta sopulia eli lakonmurtajaa. Tämä 

tarkoitti lehden mukaan sitä, että rantaruhtinaat eli lastausliikkeet valmistautuivat pit-

kään taisteluun.408 Pohjan Voiman arviot lakonmurtajien määrästä ja laadusta olivat 

tarkoitushakuisia. Murtajia Kemiin lasketaan vuoden 1926 kesällä tulleen kaikkiaan 

1397, joista Yhtymä-Vientirauha toimitti 705. Loput olivat värväämättömiä, joista 180 

oli karjalanpakolaisia, lisäksi Kemin seudulta tuli 250 värväämätöntä.409 

Rikkurien työnlaadusta Pohjan Voima kirjoitti mielellään. Ennen pihkalankaartilaisten 

saapumista Kemi-yhtiö yritti esimies- ja rikkurivoimin pitää töitä käynnissä lautatarhal-

la, siinä onnistumatta.410 Ensimmäisten värvättyjen saavuttua Kemin seudulle yritettiin 

laivanlastausta Laitakarissa, Karihaarassa ja Röyttässä. Työt sujuivat kehnosti ”kuten 

vanhoistakin kokemuksista tiedetään”, kirjoitti Pohjan Voima.411 Yleisöosastolle kirjoit-

taneen nimimerkki Papukaijan mukaan yhtään paremmin eivät työt runsas viikko myö-

hemmin sujuneet rikkurivoimin Karihaaran lautatarhalla.  

Töitä yrittivät tehdä työnjohtajat, ylimmistä alimpiin piskeihin, heidän 

hienohelma-neitosensa, korkeakoulupoikaset ja hienohipiäinen konttori-

henkilökunta, 412 

listasi Papukaija. ”Lankkujen päihin merkkejä punaisella maalilla lyöneet hienohipiäiset 

saivat punamaalit hienoille pukineilleen”,413 kuvaili nimimerkki Papukaija. Yleisöosas-

tolla esitetty työnteon malli lie ollut kaukana siitä, mihin lautatarhoilla oli normaa-

lioloissa totuttu. Kuvailussa oli todennäköisesti mukana myös kärjistämistä. 
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Työnantajan ahdinkoa Pohjan Voima kuvasi myös sillä, että rikkurityövoimaksi kelpasi-

vat myös lapset, jopa 10-vuotiaat.414 1920-luvulla lehdillä oli tapana usein julkaista te-

kijän nimi uutisissa, tämä koski myös rikkuriuutisia. Pohjan Voima kertoi etusivun uuti-

sessaan, kuinka Kemin maalaiskunnan Paattion piirikaitsija Matti Ruokokoski oli pakot-

tanut 12-vuotiaan kunnanhoidokki Viljo Kilpeläisen menemään lakonalaisiin töihin Ka-

rihaaraan. Poikanen ”oli ruuatta lähetetty ansaitsemaan kolikoita ahnaalle kaitsijal-

leen”415, lehti kirjoitti. Kuusi päivää myöhemmin, silloinkin osana etusivun uutista. Poh-

jan Voima korjaili aiempia kertomisiaan. Lakkokomitean pyynnöstä lehti kirjoitti, että 

12-vuotias Niilo – ei siis Viljo – Kilpeläinen ei ollut rikkurityössä Ruokokosken pakotta-

mana, vaan oli itse karannut sinne. Ruokokoski oli asiasta tiedon saatuaan estänyt poi-

kasen työssäkäynnin.416  

Rikkureiden nimiä lehdessä julkaistiin lakon aikana taajaan. Esimerkiksi 13. heinäkuuta 

1926 ilmestyneessä lehdessä luki, että aikaisempina päivinä kerrottujen lisäksi Karihaa-

rassa rikkurina olivat suojeluskuntalainen, konttoristi Hulkko Kemistä, kemiläinen kou-

lupoika, suojeluskuntalainen Olli Mäkiniemi (jonka nimen perään oli laitettu kysymys-

merkki) sekä kemiläinen koulupoika Tolvanen, opettaja Liakan poika Kemistä ja Hjal-

mar Pesonen Kuusamon kirkonkylältä. Lisäksi listattiin tunnistettuja pihkalalaisia, jotka 

työskentelivät Laitakarissa. Röyttässä rikkureina olivat niin tullivartijan vaimo kuin Kis-

sa-Rennenä tunnettu Reinhold Hukkanenkin.  Kemissä laivoja lastasivat työnjohtaja 

Posti poikineen, Ylihärmästä nimettiin viisi alueelle saapunutta pihkala-armeijalaista.417 

Eri pituisia rikkuriluetteloja ilmestyi  koko ajan lakon ajan Pohjan Voimassa. Listalle 

päätyneiden tunnistaminen ei ollut yksinkertaista eivätkä peruutukset, korjaukset tai 

tarkennukset olleet ainoalaatuisia. Listanlaatijoiden tehtävää ei helpottanut se, että 

osa rikkureista käytti Pohjan Voiman mukaan mahdollisesti vääriä nimiä. Rikkurilistalle 

oli päätynyt yhdeksän ylivieskalaisen nimet, vaikka he olivat olleet kaikki kotiseudul-

laan.418 Listalta pääsi poiskin, jos oli tietämättään ollut lakonalaisissa töissä ja lopetta-

nut työskentelyn heti työnlaadusta tiedon saatuaan kuten oli tehnyt Laitakarissa työs-
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kennellyt Elina Tilli. Hän sai lakkokomitealta anteeksi, osin siksi, että oli niin kovin nuo-

ri.419 

Rikkurit eivät selvinneet kolhuitta töissään. Pohjan Voima kirjoitti lastauspuuhissa nel-

jän rikkurin loukkaantuneen.  Lehden mukaan sillä ei ollut tietoa, olivatko loukkaantu-

neet töitä ”teeskennellessä vai keskenään rähjätessään ruhjoutuneet”420. Tapaturmas-

sa yksi rikkuri katkaisi jalkansa ja joutui ”murtamaan sen vuoksi lakkoa makuuasennos-

sa”421, toinen mursi pudotessaan kolme kylkiluutaan422.  Pohjan Voiman sävy rikkurien 

loukkaantumisesta kertovissa uutisissa oli eri kuin silloin kun se kirjoitti tavallista työ-

läistä kohdanneesta onnettomuudesta. Niitä uutisia 1920-luvun Suomessa riitti. 

Pohjan Voima lainasi toisen käden tietoja ja kertoi rikkurien ilmaisseen, kuinka he eivät 

olleet tulleet Pohjolaan töitä tekemään vaan lakkoja murtamaan.423 Tähän samaan 

aihepiiriin liittyi useita uutisia rikkurien tekemästä väki- ja ilkivallasta. Pohjolan suurta 

työtaistelua leimasi väkivallan ilmapiiri. Jo kesäkuussa Pohjan Voiman pääkirjoituksessa 

totesi, että rikkureille satamiin järjestetyt ”kurjat asumukset olivat kesäisin juoppou-

den tyyssijoja, jossa rikkuriroskaväen huvituksena olivat puukoniskut ja revolveriam-

munta”424. Heti työtaistelun alettua Pohjan Voima kertoi, kuinka Karihaaran poliisi Hir-

simäki kielsi työväkeä kokoontumasta ulkona.  

Hirsimäki hyökkäsi browninki kädessään kohti kieltoa kommentoinutta 

työmies Juho Partasta ja yritti vielä ampua paikalta poistunutta Partasta, 

mutta ase ei ollut lauennut, 425 

kertoi Pohjan Voima. Lakon ensipäivinä Pohjan Voima kertoi muistakin paikallisten 

vastapuolen edustajien tekosista. Lehti kertoi kuinka tervolalainen ”vapaus”-taistelija 

Kaasila oli iltamyöhään maantiellä Karihaarassa asettanut ampuma-aseensa työmies 

Konttilan nenän päälle ja ampunut ilmaan sekä toistanut tempun Konttilan korvan vie-

ressä. Samassa uutisessa kerrottiin Röyttässä rikkurina työskennelleen suojeluskunta-
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laisen Uno Engströmin hätyytelleen ampuma-aseellaan niin poikasia kuin aikuisiakin.426 

Lehti korjasi kymmenkunta päivää myöhemmin, että Karihaarassa riehunut mies ei 

ollutkaan Kaasila, vaan joku tuntemattomaksi jäänyt mies.427 

Pohjan Voimalla oli koko lakon ajan kerrottavana vastaavanlaisia uutisia lakonmurtaji-

en riehunnasta. Välillä nämä tekivät töitä pirtun voimalla, toisinaan ajoivat perheensä 

pois kotoa mauserilla uhaten kuten pelastusarmeijalainen Heikki Salmi428, tappelivat 

keskenään ja ammuskelivat ilmaan Kemissä,, kivittävät lakkolaisia, viettivät ”huli-

kaanimaista elämää ja kansoittivat putkat”429. Tällaiset tapahtumat saivat kuitenkin 

lopulta vain vähän palstatilaa, suuria otsikoita Pohjan Voima ei niistä repinyt. Huomat-

tava on, että Kemi ja varsinkaan maalaiskunnan puolella sijainneet esikaupunkialueet 

tuotantolaitosten läheisyydessä eivät olleet pyhäkoululaisille sopivia. Korkea henkiri-

kollisuus ja puuteollisuus kulkivat käsi kädessä ja esikaupunkialueen arkeen kuuluivat 

puukotukset, pahoinpitelyt, perheväkivalta, aviottomat lapset ja tyttöpaikkojen ratsiat. 

Kemi-yhtiön Karihaaran sahan läheisyydessä sijainneella Lautiosaaren esikaupunkialu-

eella tehtiin 1920-luvun loppupuolella noin 160 henkirikosta 100 000 asukasta kohden. 

Suhdeluku oli Suomen korkein ja koko läntisen Euroopan huippua.430 Pienten rähinöi-

den lisäksi isommatkin kahinat kuuluivat esikaupunkien arkeen, olivat lakonmurtajat 

sitten paikalla tai eivät. 

Pitempiaikaisessa seurannassa olivat Kemin ja Karihaaran työväentalojen tapahtumat 

heinäkuun puolivälin jälkeen. Karihaaran työväentalolle oli tunkeutunut viisi rikkuria, 

heidän joukossaan ammattirikkuriksi tunnistettu Viktor Ruotsalainen, joka oli ammus-

kellut ilmaan. Kemin työväentalolla puolestaan oli revitty seinästä rikkuriluettelo ja 

aseella uhaten kysytty kahvilasta ilmoituksen laittajaa.431 Yleisön osastolla nimimerkki 

Kippis luonnehti näitä heinäkuun 17. ja 18. päivän tapahtumia ”pyssyhurttien uudeksi 

sotajuoneksi”432. Myöhemmin Pohjan Voima nimesi ammuskelujen johtajaksi ammatti-
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rikkuri, kapitulantti433-alikersantti Niilo Isagoffin.434 Työväentaloille tunkeutumiset jäi-

vät suurimmaksi yksittäiseksi tapahtumaksi, mutta sen lisäksi rikkurien kerrottiin kivit-

täneen työläisiä, ampuneen ikkunasta ulos sahatyöläisten kokoontuessa ulkoilmassa 

sekä ammuskelleen niin lastaustöissä Laitakarissa kuin majapaikassaan lastauttaja 

Junkkosen kartanolla.435 Pohjan Voiman uutisoinnissa erilaiset välikohtaukset näytet-

tiin puhtaasti rikkurien tekosiksi, lakkolaiset eivät uutisten mukaan olleet millään taval-

la provosoineet tilanteissa. Vaikka voimanäytökset olivat nykymittapuun mukaan suu-

ria, piti Pohjan Voima niitä ilmeisen odotettavina. Lehti uutisoi tapahtumista suhteelli-

sen pienesti, väkivaltaa tai sillä uhkaamista ilmeisesti pidettiin 1920-luvun työtaistelui-

hin kuuluvana. 

Vyöllä olevista puukoista ja ampuma-aseista kerrottiin myös siinä vaiheessa, kun saha-

lakkolaiset palasivat töihin sovun synnyttyä. Kemi-yhtiö ei ollut poistanut lakon loput-

tua kaikkia rikkureita, kuten työntekijä puoli oletti sovitun. Tässä kireässä ilmapiirissä 

työmaalle pysyvästi töihin jääneet murtajat olivat esittelleet aseitaan.436 Entiset lakko-

laiset ja lakonmurtajat työskentelivät jatkossa samalla työmaalla, keskinäisten välien 

kireys oli mitä ilmeisintä. 

Vuoden 1926 lakon yhteydessä Pohjan Voima nosti vahvasti esiin karjalanpakolaiset ja 

heidän käyttämisensä lakonmurtajina. Työväenliikkeessä oli 1920-luvun puoliväliin 

mennessä muodostunut kuva Karjalan ja Aunuksen pakolaisista työnantajan ammatti-

rikkureina. Pakolaisten ja kantasuomalaisten työläisten välejä hiersi se, että ”tälle sur-

kealle sakille on annettu parempia etuja kuin varsinaisille kotimaisille työntekijöille”437. 

Heimopakolaisia oli sijoitettu eri puolille maata, ei ainoastaan Kemin seudulle. Silloi-

sessa Oulun läänissä itäkarjalaisia oli runsaasti myös Oulun seudulla sekä itärajan tun-

tumassa.438 Kemin seudulla oman paikallislisänsä ryhmien kireisiin väleihin toi se, että  
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surkean kuuluisaksi tulleella Veitsiluodon valtion sahalaitoksella on täl-

laista rikkurisakkia säilytetty. ---  tarpeen tullen siirretty toisille sahalai-

toksille ja miehitetty paremmat työpaikat439.  

Veitsiluodon sahalla työskenteli paljon Lieksan seudulta tulleita ihmisiä, josta laitoksen 

johtajaksi tullut Juho Seppäläkin oli saapunut. Sahan 500 työntekijästä Itä-Karjalasta 

tulleita pakolaisia laskettiin olevan sata. Vasemmistolla oli näkemys, että karjalanpako-

laisilla oli etuoikeus työpaikkoihin, koska nämä olivat kiistatilanteissa työnantajan puo-

lella ja valmiita rikkureiksi. 440 Kantakemiläisten ja karjalanpakolaisten lähentymistä ei 

edesauttanut se, että karjalanpakolaiset perustivat omia kerhoja yhteydenpidon väli-

neiksi. Kerhoja oli Kemin seudun työläisyhteisöissä niin Veitsiluodossa, Laitakarissa 

kuin Karihaarassakin.441 Tässä valossa ei ole ihme, että työtaistelun yhteydessä karja-

lanpakolaisista kirjoitettiin Pohjan Voimassa varsin paljon. 

Kommunistien ja pakolaisten kireille väleille oli syynsä. Osa pakolaisista oli ollut muka-

na epäonnistuneessa Itä-Karjalan kansannousussa, joka oli suuntautunut kommunisti-

en ihailemaa neuvostovaltaa vastaan. Osa taas oli siirtynyt tänne sen jälkeen, kun 

Suomesta itärajan taakse tehty sotaretki oli kuivunut kasaan. Pakolaisten taloudellinen 

asema Suomessa oli huono, he olivat yleensä entisiä maanviljelijöitä, joille valtio ei 

kuitenkaan antanut maata eikä pystynyt löytämään heille kuin kausiluonteisia maa- ja 

metsätöitä. Heikon työtehonsa vuoksi pakolaiset saivat neljänneksen heikompaa palk-

kaa, joten karjalaiset alkoivat hakeutua teollisuustöihin, joissa oli luvassa vähintään 

minimipalkka. Lakkotilanteessa karjalanpakolaiset olivat valmiita rikkureiksi, tavoittee-

naan saada pysyvä työpaikka.442 Kemin seudulla 1920-luvulla asuneiden karjalanpako-

laisten määrästä ei ole tarkkaa tietoa. 1930-luvulla Kemin eri sahoilla arvioidaan työs-

kennelleen noin tuhat Vienan karjalaista.443 Kaikkiaan Itä-Karjalan kansannousun kukis-

tumisen jälkeen itärajan yli Suomeen tuli enemmän kuin 11 200 pakolaista. Lisäksi vuo-

sina 1919–1920 Itä-Karjalasta Suomeen oli paennut niitä, joilla oli syynsä pelätä punai-

sia. Suomessa työmarkkinoilla oli noin 10 000 pakolaista, mikä oli vähän koko maahan 
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suhteutettuna, mutta paikallisesti pakolaisilla oli merkitystä muun muassa Pohjois-

Suomen metsäteollisuudessa.444 Paikallisesta merkityksestä ja näkyvyydestä osaltaan 

kertoo, että muistitiedon mukaan yksin toukokuun 1922 lopulla oli saapunut parisen-

sataa pakolaista, jotka olivat työllistyneet Kemi-yhtiön sahoille Laitakariin ja Karihaa-

raan sekä valtion omistamalle Veitsiluodon sahalle.445 

Yleensä Pohjan Voiman karjalanpakolaisia koskevien kirjoitusten sävy oli negatiivinen, 

mutta lehti jakoi myös ymmärtämystä karjalanpakolaisille kirjoittaessaan, että nämä 

olivat joutuneet Laitakarin sahan lakonalaisiin töihin asunnosta häätämisen uhattui-

na.446 Vähäisestä sympatian osoituksesta huolimatta Pohjan Voima listasi nämä ”val-

koisten sotasaaliit” samaan rikkurinippuun yhdessä pikkukihojen, suojeluskuntalaisten, 

jääkäreiden ja rovastin tyttären kanssa.447 Myöhemmin Pohjan Voima kertoi, että Veit-

siluodon sahan johtaja Seppälän mukaan yhtiö ei ollut lähettänyt Laitakariin rikkureita, 

vaan nämä olivat siirtyneet Veitsiluodosta uusin töihin ”suivaantuneina, kun eivät ole 

saaneet asuinhuoneita”448. Pohjan Voima ei purematta niellyt Seppälän selitystä, vaan 

viikkoa myöhemmin ihmetteli uusien rikkuritöihin ilmestyneiden kohdalla, mistä olivat 

nämä mahtaneet suivaantua. Seppälän selitys ei välttämättä ollut täysin tuulesta tem-

mattu, ainakin Kemin seudulle saavuttuaan itäkarjalaisten majoitettiin ala-arvoisiin 

parakkeihin.449 Karjalanpakolaisten työtehon lehti arvioi yhtä heikoksi kuin muidenkin 

ammattitaidottomien murtajien.450  Itäkarjalaiset olivat sotien välisen ajan halpatyö-

voimaa matalapalkka-aloilla. Työläisillä oli pelkonsa, työnantajilla hyötymistarkoituk-

sensa.451 Väestönosien suhteet pysyivät pitkään jännitteisinä, muistitietona niinkin 

myöhään kuin vuonna 1933 syntynyt mies on kertonut, kuinka hänen lapsuudessaan 

keskenkasvuiset kahakoivat; yhdellä puolen olivat Laitakarin porvarit eli karjalaiset ja 

toisella läheisen Juurakon proletaarit.452 Muisto ajoittuu todennäköisesti 1940-luvulle. 
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Pohjan Voima piti Itä- ja Vienan-Karjalasta saapuneita pakolaisia työvoimareservinä, 

jota työnantajat käyttivät lakonmurtamisessa. Pakolaiset olivat saapuneet Suomeen 

arveluttavien tapahtumien seurauksena. Lisäksi he olivat aatteeltaan valkoisia, päin-

vastoin kuin järjestäytyneet työläiset. Pakolaisten arveltiin myös havittelevan silloisten 

työläisten työpaikkoja. Pohjan Voimalla oli varsin vähän syitä suhtautua positiivisesti 

karjalanpakolaisiin. 

Pohjan Voima käytti lakkoa murtavista ihmisistä useita nimityksiä. Pääasiassa kirjoitet-

tiin rikkureista, mutta heitä kutsuttiin myös erilaisilla Pihkalan kaartista tai Pihkalan 

armeijasta johdetuilla nimillä.453 Muita käytössä olleita nimityksiä olivat lakonmurtaja 

ja lakkopetturi454.  

Lakkopetturilla tarkoitettiin työläistä, joka oli pettänyt luokkansa. Lakkopetturi  

edustaa – pohjatonta alhaisuutta, suurinta rikosta mitä ihmislapsi saat-

taa konsanaan tehdä. --- Pilkka toveruushenkeä vastaan on anteeksian-

tamaton synti, sillä ihmisten toveruushenki on heidän pyhin henkensä,455  

luki Pohjan Voimassa julkaistussa Riitahuhdan Esan kirjoituksessa. Riitahuhdan Esa eli 

Yrjö Mäkelin oli tuolloin ollut kuolleena jo kolmisen vuotta. Samassa hengessä lakon-

murtajia käsitteli muutama päivä myöhemmin nimimerkki Pouttu eli Mauritz Rosen-

berg:  

Ota käsiisi kappale tiedottomuuden venyvää savea, sekoita siihen hyvä 

annos panettelua, juorua, matalamielisyyttä, ilkeyttä, oman voiton pyyn-

tiä, vihamielisyyttä ja kuumenna seos alhaisten vaistojen tulella sekä lisää 

sen jälkeen verenhimon kitkerää myrkkyjuomaa, jonka jälkeen voit ottaa 

käsiisi muovailuraudan ja valaa siinä ihmisentapaisen olion. Edessäsi on 

kuva lakonmurtajasta456,  
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maalaili Pouttu. Pari päivää myöhemmin Pohjan Voimassa julkaistiin pieni kirjoitus  

otsikolla Lakkorikkuri. Julkaistujen kirjoitusten perimmäinen tarkoitus oli ilmeisesti 

lähinnä luoda viholliskuvaa, vastustajan epäinhimillistäminen oli  keino päästä tähän 

tavoitteeseen. Pohjan Voimassa oli jo aiemmin vastaavia luonnehdintoja rikkurien ros-

kasakista vastenmielisine piirteineen. Kolmessa julkaistussa tekstissä ei juuri paneudut-

tu lakonmurtajan, lakonpetturin ja lakkorikkurin määritteiden sisältöön. Kirjoitusten 

perusteella lakkopetturin ja lakonmurtajan merkittävin ero oli heidän luokkatietoisuu-

dessaan. Lakkorikkuria käsittelevässä tekstissä ei ollut minkäänlaista määrittelyä käsit-

teen sisällöstä. Ajateltavissa on, että rikkuri on kattava nimitys, jonka piiriin kuuluivat 

kaikki lakonmurtajat. Lakkorikkurin kerrottiin luodun niistä aineksista, jotka olivat jää-

neet jäljelle kun jumala oli saanut valmiiksi viimeiset työnsä eli kalkkarokäärmeen, ru-

pisammakon ja verenimijän. Uskonnollisia teemoja viljeltiin tekstissä muutenkin, muun 

muassa Juudas Iskariotin todettiin olleen herramies. ”Hän oli herransa petettyään hirt-

tänyt itsensä, lakonrikkurilla ei näin paljon ollut ihmistuntoa enää jäljellä”457. Pohjan 

Voimassa ei pidetty tarpeellisena rikkureihin liittyvän termien analysointia. 

Suomen Ammattijärjestön edustajainkokous pyrki yhtenäistämään termien käyttöä 

myöhemmin, vuonna 1929. Malli syntyi aiemman perinteen pohjalta. Lakkopetturi oli 

työläinen, joka palasi työhön ennen lakon päättymistä; lakkorikkuri oli lakonalaiseen 

työhön mennyt, joka ei kuulunut varsinaiseen työvoimaan; epätoverillinen oli voinut 

esimerkiksi levittää perättömiä huhuja, kavaltaa järjestön varoja; työväkeä vastaan 

taistelevien järjestöjen jäsenet olivat esimerkiksi suojeluskuntalaisia tai Riippumatto-

man työväenliiton jäseniä.458 Pohjan Voiman tapa käyttää termejä vaikuttaa olleen 

työväenliikkeen perinteen mukaista. Lakonmurtaja-termiä Ammattijärjestö ei määritel-

lyt, mutta sen voi katsoa pitävän sisällään niin lakkopetturin kuin lakkorikkurinkin. 

Käytettyjen termien merkitys nousi esiin sahalakon loppuessa. Työväen ja työnantajan 

käsitys sopimuksen yksityiskohdista poikkesivat. Lakkolaisten palatessa entisiin töihin-

sä ilmeni, ettei rikkureita oltu poistettu kuten työläiset olettivat.459 Lakonsovittelija 

ratkaisi kiistan työnantajan eduksi, työstä poistamisvaatimus koski vain värvättyä jouk-
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koa eli Pihkalan kaartia. Töihin jääneet puolestaan olivat sinne itse vapaaehtoisesti 

saapuneita, joten työnantajalla ei ollut velvollisuutta poistaa heitä. Pohjan Voima ki-

teytti oletettavasti monen työhön palanneen mietteet paikalle jääneistä rikkureista: 

”Olkootpa mitä tahansa, on oikeus ja kohtuus, että tuollaiset sankarit poistetaan”460. 

Pohjan Voiman perusnäkemyksen mukaan työtaistelussa oli vastakkain kaksi joukkoa. 

Toisella puolen olivat parempien elinolojen puolesta taisteleva työväestö. Vastassa 

heillä olivat luokkatiedottomat rikkurit, joiden taustalla oli työnantaja ja tukena valtio 

sekä julkinen väkivaltakoneisto eli ohrana, poliisi ja suojeluskunta. Vuoden 1926 lakko-

jen aikana ei yhtään yksittäistä ihmistä nostettu murtajien puolelta symboliksi, kuten 

Martti Pihkala kuusi vuotta aiemmin. Osin murtajista, varsinkin paremmassa yhteis-

kunnallisessa asemassa olleista, luotiin pilakuvamainen herkkähipiäinen tai hienohel-

mainen hahmo. Karskimman kuvan muodostivat juopottelevat ja aseitaan esitelleet 

murtajat, joiden ekonominen ja sosiaalinen asema oli lähempänä lakkolaisten asemaa. 

Lakkolaisten puolelta esiin nostettiin uhrin asemaan joutuneita ihmisiä, jotka eivät kui-

tenkaan taipuneet vastapuolen painostuksen alla. Näin kuvattiin samaan aikaan heik-

koa taloudellista asemaa ja taistelutahtoa. Uhrikuvien avulla ei pyritty lamauttamaan 

vaan lisäämään lakon liekkiä. Lakkolaiset oletettavasti ymmärsivät, että he voisivat 

joutua jakamaan saman kohtalon. 

Pohjan Kansasta Pohjan Voimaksi muuttunut lehti oli kuudessa vuodessa kokenut 

muutoksen ulkoilmeessään. Raskas fraktuura-kirjasin oli vaihtunut kevyempään ja ny-

kyaikaisempaan. Ilmavuutta oli tuonut myös siirtyminen yhtä palstaa laidasta lukien 

laskettavasta korsettitaitosta useampi palstaiseen, modernimpaan taittoon. Ilmavuus 

ja vaihtelevaisuus näkyi myös kirjoitusten käsittelytavassa. Oliko taiton ja käsittelyta-

van muutoksilla toisiinsa vaikutusta, sitä en tässä yhteydessä pysty arvioimaan. 

 

3.1.3 Talousvaikutuksista vaiettiin, sovittelua seurattiin jälkijunassa 

Pohjolan suuren työtaistelun yhteydessä Pohjan Voima käsitteli varsin vähän talouteen 

suoraan liittyviä asioita, yhteensä vain kahdeksan kertaa. Työtaistelun alettua Pohjan 
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Voimassa esitettiin lakolle työläisten talouteen liittyvät perusteet, kyse oli lakkolaisten 

yrityksestä parantaa taloudellisia olojaan. Tällä kertaa, toisin kuin vuoden 1920 lakon 

aikaan, tätä taloudellista motiivia ei kuitenkaan korostettu. Lakon taloudelliset motiivit 

olivat Pohjan Voimassa pienemmässä roolissa kuin lakkolaisten toinen tavoite, jouk-

kosopiminen. Esimerkiksi palkankorotusvaatimusten yksityiskohdista lehti kirjoitti 

vuonna 1926 huomattavasti vähemmän kuin kuusi vuotta aiemmin.  

Pohjan Voima lähestyi lakkoa myös maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Lehden mu-

kaan Kemissä ja sen lähialueella sahoilla ja satamissa oli menossa taistelu työn ja pää-

oman välillä. Marxilainen talouskysymysten globaali näkemys oli linjassa Pohjan Voi-

man taustayhteisöön ja sen teoreettisen pohjan kanssa. Esimerkiksi lakon alkuvaiheissa 

Pohjan Voima otsikoi kuinka ”kamppailu työn ja pääoman välillä Pohjolassa kiihtyy”461 

tai kuinka menossa on ”työn ja pääoman kamppailu Kemin seudulla”462. Kuitenkin näi-

den otsikoiden alla oli lakkoon liittyvää tapahtumauutisointia, ei teoreettista talous-

analyysiä. Toki Pohjan Voima käsitteli tätä työn ja pääoman taistelua, erityisesti yhdes-

sä lakon alkaessa julkaistussa pääkirjoituksessa. Siinä lehti pyrki osoittamaan, että Poh-

jolan työtaistelun perimmäinen syynä olivat metsäkapitalismin talousvaikutukset sekä 

erityisesti sen aiheuttama ahdinko.463 Samaa näkemystä Pohjan Voima esitti myös re-

feroidessaan kuljetustyöläisten luottamusmies Edvard Jokelan puhetta, joka oli pidetty 

Kemissä työläisten yleisessä kokouksessa. Lehden mukaan Jokela oli sanonut lakkojen 

olevan välttämätön seuraus työn ja pääoman taistelusta. Satama-alalla palkat pidettiin 

työvoimatarjonnan avulla alhaisina, tämä oli mahdollista, kun alalla ei ollut työ- ja 

palkkasopimusta.464 Taloudelliset syyt siis liittyivät lakon päätavoitteeseen, jouk-

kosopimiseen. Pohjolan Sanomista poiketen Pohjan Voima ei pitänyt tarpeellisena kä-

sitellä työtaistelun vaikutuksia lähialueen muuhun talouteen.  

Pohjan Voima esitti lakkoilevat työläiset sovinnonhaluisina heti työtaistelun puhjettua. 

Lähes välittömästi lakon alettua saapuivat Kemiin niin Puuteollisuustyöväen- kuin Kul-

jetustyöntekijäin liitonkin edustajat. Pääkallopaikalta tulleet Nestori Aronen ja E.K. 

Louhikko paitsi puhuivat lakkolaisille, niin yrittivät saada yhteyden työnantajien edus-
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tajiin.  Kemi-yhtiön edustajat eivät suostuneet edes tapaamaan ammattiyhdistysjohta-

jia. Työnantajan kieltäytymisen taustalla oli sahatyönantajain järjestöpäätös, jonka 

mukaan ammattiyhdistysten kanssa ei neuvotella.465 Ammattiyhdistysjohtajat saivat 

kuitenkin yhteyden työnantajiin Suomen työnantajaliiton Pohjois-Suomen edustaja 

insinööri Janssonin kautta, joka oli saapunut Kemiin asemapaikaltaan Oulusta. Jansson 

välitti viestin, että Kemi-yhtiö oli valmis neuvottelemaan lakossa olevien työläistensä 

kanssa, mutta vain jos työläiset valitsevat keskuudestaan kustakin työryhmästä kaksi 

edustajaa. Neuvotteluista Puuteollisuusväen liiton edustajien kanssa Kemi-yhtiö kiel-

täytyi jyrkästi.466  Myös harvakseltaan Kemin lakoista kirjoittanut Tornion Lehti mainitsi 

Janssonin saapumisesta Kemiin sekä hänen esittämistä ehdoista.467 

Poliittinen pakinoitsija Piste luonnehti Pohjan Voimassa työnantajan suunnanneen 

”taistelun kärkensä ammattiliittoja vastaan”468. Nimimerkki Taaplaajan allekirjoittaman 

pääkirjoituksen mukaan työnantajien esitys työryhmäkohtaisesti käytävistä neuvotte-

luista oli yritys hajottaa lakkorintamaa.469 Taaplaajan ounastelut osoittautuivat lakon 

aikana oikeiksi. Pohjan Voima kertoi vielä lakon kolmannella viikolla työläisten pitävän 

kiinni vaatimuksestaan, että neuvottelujen piti koskea kaikkia työaloja.470 Kemin seu-

dun suurlakko oli ajautumassa pattitilanteeseen, vaikka esimerkiksi Suomen Ammatti-

järjestön puheenjohtaja Matti Paasivuori yritti saada aikaan neuvotteluyhteyttä aikaan 

olemalla työnantajain keskusliiton toimitusjohtaja Axel Palmgrenin kautta. Palmgren 

siirsi asian sahateollisuuden työnantajaliitolle.471 Kemin seudun lakko oli niin merkittä-

vä, että se herätti huolta keskusjärjestötasollakin. 

Jumittunut tilanne saatiin hiljalleen laukeamaan, kun maalaisliittolainen sosiaaliminis-

teri K.A. Lohi nimitti kiistaan välitysmiehen. Pohjan Voima oli välitysmiehen nimittämi-

sestä kertovassa uutisoinnissaan paljolti Pohjolan Sanomien saamien tietojen varassa. 

Pohjan Voima kyseli ”aikooko sosialiministeriö sekaantua Kemin seudun lakkoon”472 

referoidessaan Pohjolan Sanomien uutista. Otsikon sananvalinnoista huolimatta Poh-
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jan Voiman suhtautui neutraalisti ministeriön Kemin pormestari Ilmari Ervastille473 esit-

tämään pyyntöön, että tämä suostuisi kiistan välittäjäksi. Ilmeisesti lehdessä pidettiin 

tärkeänä saada lakko loppumaan, tosin lakkolaisten tavoitteista luopumatta. Pohjan 

Voima seurasi Ervastin nimittämistä sekä alustavia neuvotteluja pääosin Pohjolan Sa-

nomista, vaikka lehti tarkistikin Ervastilta puhelimitse naapurilehdessä olleita tietoja.474 

Ervast keskusteli molempien osapuolien kanssa ennen kuin suostui välittäjäksi. Työläis-

ten tultua mukaan neuvottelupöytään, avautui Pohjan Voimalle suorempi linja uutisen 

lähteille. Varauksetta työriidan välittämiseen eivät kaikki Pohjan Voiman sivuilla suh-

tautuneet. Yleisöosastolla nimimerkki Lakkolainen epäili, että taustalla saattoi olla 

työnantajan yritys aiheuttaa hajaannusta lakkolaisten yhtenäisessä rintamassa.475 

Kun ministeri Lohi aikoi painostaa Suomen Työnantajain liittoa ja Suomen Ammattijär-

jestöä neuvottelupöytään Pohjolan suurlakon ratkaisemiseksi, ei Pohjan Voima koke-

nut tarpeelliseksi kommentoida Lohen suunnitelmia suuntaan tai toiseen. Ilman kan-

nanottoa Pohjan Voima kertoi myös Suomen Tietotoimiston välittämän tiedon sahate-

ollisuusliiton tekemästä päätöksestä neuvotella työväenjärjestön kanssa.476 Neuvotte-

lujen alettua Pohjan Voiman piikin kärki siirtyi Kemi-yhtiöstä kohti lastausyrityksiä. 

Kemi-yhtiö ja työläiset asettuivat neuvottelupöytään, mutta  

satamakapitalistit kieltäytyvät sen sijaan häikäilemättömästi neuvotte-

luista työläistensä kanssa, koska työläiset vaativat joukkosopimusta, 477 

kirjoitti Pohjan Voima. Lehti ylläpiti edelleen yhtenäistä rintamaa: ”Työläisten on tais-

teltava siihen saakka, että kaikki lakkolaiset saavat työehtosopimuksen”478. Sovittelija 

Ervastin ensimmäiseen välitysehdotukseen oli molemmilla osapuolilla huomautetta-

vaa, silti Pohjan Voima antoi työrauhan uuden ehdotuksen laatimiselle.479 Pääkirjoituk-

sessa Pouttu eli Rosenberg kiteytti Kemi-yhtiön peräytyneen, mutta ei satamaruhtinai-

                                                           
473

 Kuka kukin on 1954, 123: Harald Ilmari Ervast, vuodesta 1935 Ervamaa, Kemin pormestari vuodesta 
1924. Puoluekanta: Kokoomus. 
474

 ”Tiedot Kemin seudun lakkotilanteesta” (uut.) Pohjan Voima 18.7.1926. 
475

 Lakkolainen, ”Lakkolaisen mietteitä” (yleisökirje) Pohjan Voima 21.7.1926. 
476

 ”Pohjolan suurtaistelun viimeisin vaihe” (uut.) Pohjan Voima 23.7.1926. 
477

 ”Pohjolan suuri työtaistelu” (uut.) Pohjan Voima 28.7.1926. 
478

 ”Pohjolan suuri työtaistelu” (uut.) Pohjan Voima 28.7.1926. 
479

 ”Kemin seudun lakkotilanne.” (uut.) Pohjan Voima 29.7.1926. 



114 
 

den.480 Pohjan Voima näki työnantajapuolen taktiikkana olleen hajottaa lakkorintama. 

Pohjan Voima piti mahdollisena myös sitä, että satamatöitä saattoi olla niin vähän, että 

satamatyönantajat pystyisivät jatkamaan taistelua.481 Ervastin toisen ehdotuksen palk-

karatkaisuja Pohjan Voima piti huonompina kuin mitä olivat työläisten alkuperäiset 

vaatimukset. Näiltä osin ehdotus olisi Pohjan Voiman mielestä ollut hyväksyttävissä, 

mutta ei ilman että satamatyöläisillä saataisiin sopimus sorvattua.482  Neuvotteluihin 

suostumattomien ”rantakapitalistien härkäpäisyys vaikeuttaa tilannetta”483, otsikoi 

Pohjan Voima.  

Sahoille saatuun erilliseen sopuun särön aiheutti kiista rikkurien poistamisesta. Työläis-

ten käsityksen mukaan vastapuoli oli lupautunut poistamaan kaikki rikkurit, työnantaji-

en mukaan poistamislupaus koski vain värvättyjä eli Pihkalan kaartin jäseniä. Sahatyö-

läiset palasivat lopulta takaisin töihinsä vasta kolmannella yrityksellä. Ervast ehti antaa 

puhjenneeseen kiistaan oman, työnantajille suopean tulkintansa.484 Ervastin tulkintaa 

lakossa olleet sahatyöntekijät pitivät vääränä, mutta suurta meteliä Pohjan Voima ei 

asiasta pitänyt. Lehti, samoin kuin pitkään lakossa ja ilman kunnollista toimeentuloa 

olleet sahalaiset, ilmeisesti kärsivät taisteluväsymyksestä eivätkä halunneet riitauttaa 

puolittain voittoisaa sopimusta. 

Pohjan Voiman suhtautuminen selvitysmieheen oli samankaltaista kuin sen suhtautu-

minen porvarilliseen valtioon. Kommunistien näkemyksen mukaan valtio oli kapitalisti-

luokan työväline, mutta se voisi puuttumisella vahvistaa työntekijöiden ja heidän jär-

jestöjensä asema.485 Tällainen valtio pystyisi parhaissakin tapauksessa takaamaan vain 

rajallisesti oikeutta ja oikeudenmukaisuutta. Porvarillisessa valtiossa työehtosopimus 

antaisi työläisille mahdollisuuden etujensa valvomiseen eikä heidän tarvitsisi suostua 

huonon työtilanteen mukaisiin palkanalennuksiin. Työläisten parantunut elintaso hei-

jastuisi myös elintarvikkeita tuottavien talonpoikien elämään, arvioi Pouttu eli Rosen-
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berg kahdessa osassa, perättäisinä päivinä ilmestyneessä pääkirjoituksessa.486 Suoma-

lainen kommunismi ei vastustanut työtaistelujen sovittelua, mutta kommunistisen 

puolueen johtajat eivät pitäneet siitä, että suomalaisen kommunismin tai ammattiyh-

distysliikkeen edustajat vetosivat valtioon tai hakeutuivat keskusteluihin valtion edus-

tajien kanssa. 487 

Myöhemmin Pohjan Voiman toimitus määritteli oman kantansa loppuhuomautukses-

sa, joka oli liitetty ”Ammatillinen liike” –palstalla ilmestyneeseen kirjoitukseen. Varsi-

naisessa kirjoituksessa nimimerkki - t - kaipasi työläisille tukea valtiolta rantaruhtinaita 

eli lastausyrittäjä vastaan, koska nämä kieltäytyivät neuvottelemasta vaikka valtio oli 

nimennyt välitysmiehen. Pohjan Voiman toimitus kirjoitti, että ”käsityskantamme mu-

kaan ei valtio suinkaan olekaan muu kuin kapitalistien väline työläisiä vastaan”488. Työ-

väen suojelemiseksi laaditut laitkin olivat syntyneet ainoastaan työläisten joukkovoi-

man paineessa ja ne jäisivät pelkäksi paperiksi, elleivät työläiset pystyisi joukkona nii-

den toteutumista valvomaan. 

Elokuun alussa saatiin sovinto joka koski sahoja, satamissa lakko sen sijaan jatkui. Sa-

hasovun synnyttyä Pohjan Voima kertoi satamatyönantajan ilmoittaneen, että heillä ei 

ole neuvotteluoikeutta vaan se kuului lastaustyönantajain liitolle. Kemin seudun lasta-

usyritykset kertoivat, että satamatyöläiset voisivat palata töihin vanhoilla ehdoilla.489 

Satamalakkolaiset saivat tukea Pohjan Voiman pääkirjoituksessa, jossa kyseenalaistet-

tiin myös valtion rooli. Pouttun eli Rosenbergin mukaan valtio oli nimennyt välittäjän, 

koska valtio pelkäsi kapitalistiyhtiön häviävän, ei siksi, että työvoima olisi perustuslakiin 

kirjatusti valtion erityisessä suojeluksessa.490 Muutama päivä myöhemmin Pohjan 

Voiman pääkirjoituksessa todettiin, että satamalakkoa ei voitu kannatuslakkona lopet-

taa, koska sen julistamisen yhteydessä oli uusittu aiemmin keväällä jätetty palkankoro-

tusvaatimus. Silti lakon jatkaminen satamissa oli Pohjan Voiman mukaan ollut virhe, 

joka tehtiin kun luotettiin liikaa neuvotteluratkaisuun. 491 Lopulta lastausyritysten tai-
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pumaton linja johti siihen, että satamalakko loppui työläisten tappioon. Osittaiseksi 

voitoksi Pohjan Voima kirjasi työnantajien lupauksen poistaa lakon aikana otetut ”’uu-

det työläiset’ (oikealta nimeltä rikkurit)” 492. Onnistumiseksi laskettiin myös, että Si-

mossa ammattiosasto ja sikäläinen työnantaja tekivät kirjallisen työehtosopimuksen.493 

Tämä kirjallinen joukkosopimus oli niin merkittävä, että se mainittiin Suomen Ammatti-

järjestön vuosikertomuksessakin. Kumpikin lähde jättää kuitenkin mainitsematta tä-

män yhtiön nimen. Kovin merkittävästä työnantajasta tuskin oli kyse, kun sitä ei maini-

ta niin periaatteellisen asian kuin joukkosopimisen yhteydessä.494 

Pohjan Voima oli koko lakon ajan kirjoituksissaan vahvasti ammattiyhdistyksellisen 

toiminnan takana. Työtaistelun tavoitteet olivat ajallisesti lähellä eikä lehti viitannut 

Kemin seudun lakkojen olevan mitään vallankumouksen valmistelua, joka olisi ollut 

lainvastaista ja olisi mitä todennäköisimmin vienyt vastaavan toimittajan leivättömän 

pöydän ääreen. Vallan siirtäminen työväenluokalle oli Pohjan Voimalle pidemmän ai-

kavälin tavoite, näissä lakoissa ajallinen perspektiivi oli merkittävästi lyhyempi. Kesän 

1926 lakkojen käsittelyssä Pohjan Voiman näkökantaa voi luonnehtia ammattiyhdistyk-

selliseksi, ei poliittiseksi. 

Mielenkiintoista moniarvoisuutta Pohjan Voima osoitti satamalakon loputtua julkaise-

malla yleisöosastollaan kirjeen, jossa vaadittiin lehden sivulla keskustelua syistä, miksi 

Pohjolan lakko oli saanut nolon lopun. Nimimerkki Palkkataistelua seurannut kysyi 

muun muassa, oliko satamalakon tappion syy johdossa. Jos oli, niin millä johdon tasol-

la. Pohjan Voiman toimitus vastasi kirjeen alla, että ”kirjoittajan vaatimaan julkiseen 

keskusteluun ei Suomessa ole totuttu ja arvostelu voitaisiin tulkita vääristä perusteista 

syntyneeksi”495. Lehti lupasi kuitenkin tehdä analyysin tilanteen rauhoituttua. 

Aiheen viimeistä käsittelyä saatiin odottaa saman vuoden lokakuuhun, jolloin julkaistiin 

Suomen kommunistisen puolueen analyysi lakosta. Onnistumisiin kirjattiin oikein valit-

tu lakon aloitusajankohta sekä työtaisteluun valitut työalat sekä mukaan vedetyt työ-

paikat.  Myös lakkojohdon yhteydet joukkoihin olivat toimineet hyvin siihen asti kun 
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sahalaisten lakko päättyi. Virhe sen sijaan oli ollut aloittaa neuvottelut työnantajien 

kanssa ennen kuin oli sovittu yhteisestä menettelytavasta, mikä johti rintaman ha-

joamiseen ja sahoja koskeneeseen erillissopimukseen. Lakko olisi pitänyt laajentaa 

tukinlajittelijoihin, jotta sovittelupaine olisi ollut suurempi. Puutyöväenliiton puheen-

johtaja Nestori Aronen ei ollut analyysin mukaan toiminut lakon johtajana vaan oli 

omaksunut puolueettoman välitysmiehen roolin, kuljetustyöläisten liiton Edvard Jokela 

puolestaan ei ollut huolehtinut rintaman pysymisestä yhtenäisenä. Sahoille saatuja 

aineellisia tuloksia pidettiin analyysissa kohtalaisina. Sitä ei kuitenkaan arvostettu, että 

työnantajapuoli oli lakolla pakotettu perääntymään.  Pohjan Voiman julkaiseman ana-

lyysin tekijä "perheen jäsen" eli Suomen kommunistisen puolueen Suomen byroon 

jäsen. 496 Aikakaudelle lienee tyypillistä, että puolueen virallinen näkemys saatiin vasta 

tilanteen mentyä ohitse. Tämä mahdollisti puolueen johdolle tilaisuuden pestä kätensä 

jälkiviisauden vedessä. Paikallisella tasolla, tässä tapauksessa sanomalehti Pohjan Voi-

massa, tilanteisiin piti reagoida välittömästi.  

 

3.2 Pohjolan Sanomat haki aktiivisesti sovittelua 

3.2.1 Palkkataisteluluonnetta korostettiin  

Pohjolan Sanomat ei seurannut vuoden 1926 lakon puhkeamista lainkaan samalla in-

tensiteetillä kuin Pohjan Voima. Pohjolan Sanomat uutisoi työtaistelusta vasta, kun 

työläiset olivat jo tehneet päätöksen keskeyttää työt neuvottelujen vauhdittamiseksi. 

Pohjolan Sanomat hyppäsi lakkouutisoinnin kelkkaan vasta aivan viime hetkillä. Lehden 

käsittelytavasta antaa hyvän kuvan ensimmäinen, lakon syttymisestä kertova uutinen. 

Kaksipalstaisen otsikon alla kiteytettiin viidelläkymmenellä rivillä koko lakkoa edeltänyt 

kehitys. Pohjolan Sanomat kertoi sahatyöläisten jättäneen palkankorotusvaatimuksen, 

jonka työnantajapuoli oli hylännyt. Työnantajat olivat vedonneet siihen, että seutu-

kunnalla olivat palkat korkeammat kuin muualla maassa eikä korotus olisi ollut mah-

dollinen ilman Suomen Työnantajaliiton hyväksyntää. Työnantajaliiton kielteisen vas-

                                                           
496

 Saarela 2008, 257–258. 



118 
 

tauksen jälkeen Kemi-yhtiön sahan isännistö oli esittänyt palkkausta koskevien neuvot-

telujen aloittamisen työnantajien ja työntekijöiden nimeäminen edustajien kesken.497  

Työnantajan kielteisen vastauksen jälkeen Karihaaran ja Laitakarin sahojen työläiset 

”suurella yksimielisyydellä päättivät seisauttaa työt siksi, kunnes sovinto syntyy”498. 

Pohjolan Sanomat kertoi työtaistelun olevan palkkariita, muista kiistanalaisista seikois-

ta lehti ei kirjoittanut. Neuvottelutilanteen kärjistymisestä ja työtaistelun alkamisesta 

Pohjolan Sanomat kertoi tapahtumauutisena ilman analyysia aiemmista vaiheista. Voi 

sanoa, että Pohjolan Sanomat asettui intuitiivisesti työtaistelun suhteen samalla linjalle 

kuin kuusi vuotta aiemmin olleen saha- ja satamalakon aikana. Kiista esitettiin ensisi-

jassa työläisten pyrkimyksenä parantaa elinehtojaan. 

Mielenkiintoista on, että Pohjolan Sanomien sivuilla ei etukäteen oltu käsitelty työtais-

teluun johtaneita tapahtumia. Lehdellä oli vähintäänkin toisen käden tietoja tapahtu-

mien kulusta, sillä Pohjan Voima oli 18. kesäkuuta kertonut työläisten Kemi-yhtiölle 

jättämästä palkankorotusvaatimuksesta ja 26. kesäkuuta yhtiön antamasta kielteisestä 

vastauksesta. Ehkä Pohjolan Sanomilla ei ollut käytössä samanlaista sisäpiirin tietoläh-

dettä kuin Pohjan Voimalla oli ammattiyhdistysliikkeen kautta. Pohjolan Sanomien 

suhde työtaistelun toiseen osapuoleen, Kemi-yhtiöön oli pysynyt jännitteisenä aikai-

semmin käsitellyn vuoden 1920 lakon jälkeenkin.499 Syystä tai toisesta Pohjolan Sano-

missa ei pidetty lakkoon liittyneitä aiempia vaiheita niin tärkeinä, että niistä olisi halut-

tu uutisoida päivän takamatkalta.  

Pohjolan Sanomien lakkouutisointi oli kautta linjan vähäisempää kuin Pohjan Voimas-

sa, mitattiin sitä sitten uutisen määrällä tai käytetyillä palstamillimetreillä. Pari kuu-

kautta kestäneen työtaistelutilanteen ja sen jälkipyykin aikana Pohjolan Sanomissa oli 

52 lakkoon liittyvää uutista, mikä oli runsaasti alle puolet Pohjan Voiman uutisen mää-

rästä. Pohjan Voima käsitteli kesän 1926 lakkoa yhteensä 136 eri uutisessa. Huomatta-

vaa on, että Pohjolan Sanomat keskittyi uutisissaan varsinaisiin tapahtumiin, Pohjan 

Voimassa käsiteltiin niiden lisäksi muun muassa ammattiyhdistyksellisiä asioita.  
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Pelkkänä palkkataisteluna Pohjolan Sanomat ei lakkoa kuitenkaan esittänyt. Jo heinä-

kuun 4. päivänä lehti kertoi lakkoilevien työläisten yksimielisesti vaatineen Kemi-yhtiön 

isännistöä tunnustamaan ammattijärjestöt neuvottelukumppaneiksi.500 Tässä yhtey-

dessä Pohjolan Sanomat ei kuitenkaan millään tavoin kommentoinut tätä lakkolaisten 

joukkosopimusvaatimusta. Sama vaatimus mainittiin uudelleen Pohjolan Sanomissa 

pari viikkoa myöhemmin, kun lehti uutisoi Pohjolan Ammatillisen Piirijärjestön piirisih-

teeri Isak Heikan501 puheesta Simoniemen lakkolaisten kokouksessa. Lehden mukaan 

Heikka sanoi lakon olevan ”taistelua parempien elinehtojen ja ammatillisten järjestöjen 

tunnustamisen puolesta”502.  

Pohjolan Sanomat otti varsin vähän kantaa lakon oikeutukseen tai luonteeseen. Lehti 

kallistui aavistuksen työläisten puolelle. Vaikka Pohjolan Sanomat vältteli lakon oikeu-

tus- ja luonnekysymyksessä kannanottoa, se antoi molemmille puolille tilaa näkökanto-

jensa esittelyyn. Lehti julkaisi 23. heinäkuuta haastattelun, jossa kysyttiin Kemi-yhtiön 

näkemystä lakosta. Päivää myöhemmin vastaavalla tavalla näkemyksiään pääsi esittä-

mään työväestön puolesta lakkokomitea. 

Kemi-yhtiön näkemyksen Pohjolan Sanomissa esitti sahan isännöitsijä Aatto Suopanki. 

Suopangin haastattelun alussa huomio oli lakon syntyhistoriassa sekä työläisten esit-

tämissä palkkavaatimuksissa. Suopanki ilmaisi työnantajan käsityksenä, että työläisten 

esityksen mukainen palkankorotus olisi ollut nimellistä suurempi. Sahoilla olisivat pal-

kat nousseet yli 13 prosenttia, lastaustöissä runsaat 35 prosenttia ja tuntipalkoissa yli 

40 prosenttia. Yhtiö oli alistanut korotusesityksen työnantajaliiton päätettäväksi. Sen 

vastauksen mukaan korotuksiin ei oltu voitu suostua, koska palkat olivat jo ennestään 

muuta maata korkeammat, mutta palkkatariffeja olisi ollut mahdollista tarkistaa yhtei-

sissä neuvotteluissa, joihin yhtiön ja sen työntekijät olisivat valinneet edustajansa. 503 

Suopangin mukaan palkankorotusvaatimukset olivat siis kohtuuttomia, mutta silti Ke-

mi-yhtiö oli ollut valmis neuvotteluihin työläisten nimeämien edustajien kanssa. Työ-
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läisten poisjääminen töistä oli ollut Suopangin mukaan painostusta, joka oli tehnyt 

neuvottelemisen mahdottomaksi. Työläisten järjestäytymiseen ja työehtojen jouk-

kosopimiseen Suopanki kuitenkin suhtautui haastattelussa varovaisen myönteisesti. 

Työtaistelu olisi voitu välttää, jos työläiset olisivat järjestäytyneempiä ja järkevämpiä, 

jolloin olisi voitu neuvotella. Keskusjärjestötasolla tehty työehtosopimus olisi isännöit-

sijän mielestä suotava, vaikka Kemi-yhtiön kokemukset Ruotsin puolella omistamilla 

sahoilla kertoivat joukkosopimisessa olevan varjopuolensakin. Tällöin ei työtaistelun 

aikana ollut mahdollista sopimia asioista työpaikkakohtaisesti.504 Joukkosopimisen pa-

hin este oli se, että vastapuolella oli kommunisteja, joiden työnantajapuoli ei suostu-

nut neuvottelemaan. Suopangin mukaan ”siellä, missä Nestori Aronen oli esiintynyt 

työläisten edustajana, ei sovintoa ollut syntynyt”505. Sen sijaan sosialidemokraattisen 

Matti Paasivuoren puheenjohtaman Suomen Ammattijärjestön kanssa neuvottelut 

olisivat mahdollisia ja neuvottelut olisikin parasta käydä keskusjärjestötasolla. Kemi-

yhtiöllä ei vuoden 1926 lakon yhteydessä ollut syytä moittia Pohjolan Sanomien tapaa 

kertoa työtaistelusta.506 Suopanki ei hyväksynyt yrityskohtaisia työehtosopimuksia507, 

mutta piti mahdollisena ratkaista ongelmia paikallisesti, käytännössä työnantajan ja 

työntekijän välisenä kahdenkeskisenä sopimuksena. Kokonaisuudessaan hänen esittä-

määnsä työnantajien kantaa voi pitää varsin sovittelevana. 

Päivää myöhemmin ilmestyi lakkokomitean näkemyksiä esitellyt juttu, jossa myös oli 

palkkakysymys nostettu etusijalle. Työläisten käsitys todellisesta korotuksesta oli eri-

lainen kuin vastapuolella, heidän mukaansa palkankorotusprosentit olivat olleet huo-

mattavasti maltillisemmat. Tätä perusteltiin sillä, että vuoden 1925 kesällä oli lopetettu 

korvausten maksu muun muassa rullatien teosta ja odotusajasta, mikä oli alentanut 

todellisia ansioita. Työnantajapuoli vertasi vaatimuksia tähän alennettuun tasoon, 

työntekijäpuoli todellisena pitämäänsä ansiotasoon.  Lakkolaisten laskelmien mukaan 

korotusvaatimus oli viisi prosenttia, joidenkin alempipalkkaisten kohdalla 12–13 pro-

senttia. Lisäksi lakkokomitean mukaan moni kokeneempi tuntipalkkalainen työskenteli 

matalalla, 4,5 markan tuntipalkalla. Lisäksi Kemi lähialueineen oli maan kalleimpia 
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paikkoja, perusteli lakkokomitea Pohjolan Sanomissa.508 Lehden valitsema näkökanta 

painotti siis palkkataistelunäkemystä. Haastattelutilanteessa toimittaja valitsee näkö-

kulman esittämillään kysymyksillä. Toinen valinta tapahtuu kirjoittamisvaiheessa, sillä 

kaikki esitetyt kysymykset vastauksineen eivät julkisuuteen pääse. 

Pohjolan Sanomat ei ottanut itse kantaa lakon oikeutukseen, mutta toimituksellisilla 

valinnoilla lehti antoi ymmärtää palkkakysymyksen olevan kiistassa keskeistä. Näkemys 

poikkesi Pohjan Voiman näkemyksestä, jonka mukaan työtaistelun tärkein kysymys oli 

joukkosopiminen ja työläisten edusjärjestöjen hyväksyminen neuvottelukumppaniksi. 

Näkökulma oli Pohjolan Sanomille luonteva, sillä osapuolten olisi helpompi sopia pal-

koista kuin varsin periaatteellisesta joukkosopimisoikeudesta. Mielenkiintoista on, että 

Pohjolan Sanomat oli valinnut aiheen käsittelytavaksi haastattelun. Nämä kaksi olivat 

koko lakkokirjoittelussa ainoat haastattelut. Edellä mainitun kaltaisia asiahaastattelua, 

sen enempää henkilö- tai kiertohaastatteluakaan509, ei lakkokirjoittelussa esiintynyt.  

Kiistan osapuolten näkemyksiä esitelleissä jutuissa vilisi runsaasti numeroainesta, pää-

toimittaja Uuno Hannulalla lienee ollut mieltynyt asioiden tämäntyyppiseen käsitte-

lyyn. Kuten vuoden 1920 lakkoja käsitelleessä luvussa kerrottiin, laski Pohjolan Sano-

mat tuolloin työntekijöiden palkkamenetyksiä ja Kemi-yhtiön lakosta saamaa taloudel-

lista hyötyä. Vastaavat laskelmat lehti teki myös vuoden 1926 lakoista, mutta laajensi 

ne koskemaan koko aluetaloutta. Laskelmiaan Hannula käytti perusteluna vaatimuksel-

leen lakon ulkopuolisesta sovittelusta. Kiistassa oli Hannulan mukaan kyse sekä palkas-

ta että joukkosopimisesta, osapuolten välillä sovittamattomalta vaikuttava ristiriita oli 

ratkaistavissa myönnytysten kautta.510 Asiasta tarkemmin sovinnon tekoa käsitteleväs-

sä luvussa. 

Osin Pohjolan Sanomien näkemykseen saha- ja satamatyöläisten palkankorotusvaati-

muksen kohtuullisuudesta vaikutti edeltäneellä viikolla Torniossa Saarenpään tukinla-

jittelussa ollut palkkalakko. Tornionjokea pitkin sekä Suomen että Ruotsin puolelta 

tulevien tukkienlajittelijoiden urakkapalkat olivat Pohjolan Sanomien mukaan koke-

                                                           
508

 ”Mitä työväestön taholta arvellaan lakosta” (haastattelu) Pohjolan Sanomat 24.7.1926. 
509

 Sanomalehdissä käytetyt haastattelutyypit ovat asia-, henkilö- ja kiertohaastattelu. Haastattelusta 
juttutyyppinä tarkemmin Pietilä 2008, 69–73, 408–499. 
510

 U.H., ”Kemin seudun lakot I. ja II.” (pääkirjoitus) Pohjolan Sanomat 20.7.1926, 21.7.1926. 



122 
 

mattomillakin työntekijöillä 120 markkaa päivässä ja tästä syystä lehti piti puolitoista 

viikkoa kestänyttä Saarenpään lakkoa turhanpäiväisenä. Tämän lakkoilun johtomiehinä 

olivat lehden mukaan erityisesti ”talonpojat, jotka päättävät lakon jatkamisesta ja tule-

vat koteihinsa komeasti yhdellätoistakin autolla.”511. Saarenpään lajittelupaikka oli nä-

kyvä ja tärkeä Tornion paikallisten olojen suhteen, jossa suomalaisilla ja ruotsalaisilla 

oli kummallakin vastuullaan oma kahdeksan tunnin vuoro.512 Yli kymmenen auton aje-

lut eivät voineet olla herättämättä huomiota pienessä kaupungissa tai lähistön maa-

laisyhteisössä. Pohjolan Sanomat kehotti Saarenpäässä työläisiä heittämään yli laidan 

tällaiset johtajat ja palaamaan töihin, ”talollisten pojille on työtä tiettävästi kotonaan 

kunhan vain viitsivät tehdä”513. Kemin lakkojen johdon suhteen Pohjolan Sanomat ei 

tällaisia ulosheittovaatimuksia esittänyt. Lehden sivuilla Saarenpään lakko oli esimerkki 

kohtuuttomien vaatimusten lakosta, toisin kuin Kemin saha- ja satamalakot. Oletetta-

vasti Saarenpään lakkolaisten joukossa oli paljon maalaisliiton peruskannattajakuntaa. 

Tästä voi tehdä johtopäätelmän, että lakon oikeutus ei Pohjolan Sanomissa ollut puo-

luesidonnainen, vaan toimeentulokysymys. 

Joukkosopimuskysymyksen Pohjolan Sanomat nosti esiin siinä vaiheessa, kun sahoille 

oli saatu soviteltua sopimus, mutta lakkolaisten töihin paluu takkuili rikkurien poista-

misesta syntyneen kiista vuoksi.  

Allekirjoitetussa sopimuksessa työväki saavutti niin suuriarvoisia etuja – 

mainitsemme vain työehtosopimuksen – että niiden syrjäänheittäminen 

ja mahdollinen menettäminen  merkitsisi ehdottomasti korvaamatonta 

tappiota työväestölle.”514  

Uudella työtaistelulla työläiset eivät olisi Pohjolan Sanomien mukaan voittaneet mi-

tään vaan menettäneet saavutuksensa. 

Vasta elokuussa ilmestymisensä aloittanut Perä-Pohja kommentoi lakkoja ja niiden 

syitä jälkijunassa. Lehti niputti silloiset työtaistelut pääkirjoituksessa 24.8.1926. Perä-

Pohjan mukaan lakkojen yhteydessä oli puhuttu sivumennen palkoista, mutta todelli-
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sena päämääränä oli määräysvallan saaminen työpaikoilla. Työläisten vaatimuksena oli 

päästä päättämään, keitä otettaisiin töihin ja ketkä erotettaisiin. Todellisena tavoittee-

na lakkoilevilla työläisillä oli päästä määräämään koko teollisuuden kohtalosta. ”Mihin 

tämä johtaisi, siitä on surullisia esimerkkejä itänaapurista, jonka olot ovat sellaiset että 

kommunistimmekin kieltäytyvät siirtymästä sinne.”515 Perä-Pohjan näkemyksen mu-

kaan lakkoliikehdinnässä työläisillä oli puhtaasti poliittiset tavoitteet. Lehti ei pitänyt 

lakkoilijoita oikeina suomalaisina, vaan esitti näiden todellisena kotimaana Neuvostolii-

ton. 

 

3.2.2 Itsenäisesti taistelevat työläiset ja kurinalaiset murtajat 

Pohjolan Sanomien näkemykset lakkolaisten joukosta ilmenivät muun uutisoinnin 

ohessa. Erikseen lehti ei kesän 1926 aikana käsitellyt lakkoilijoita, kuten ei lakonmurta-

jiakaan. Molempiin joukkoihin ja heidän tekemisiinsä viitattiin kuitenkin useissa lakko-

uutisissa, tosin varsin lyhyesti. 

Lakon syttymisestä Pohjolan Sanomat kirjoitti kahteen otteeseen kesäkuun 1926 vii-

meisinä päivinä. Sahatyöläiset olivat koolla runsaslukuisina, paikalla oli tuhatkunta, 

päätettäessä töiden keskeyttämisestä neuvottelujen ajaksi ja päätös syntyi ”suurella 

yksimielisyydellä”516. Väkijoukko ryhtyi lakkoon heti, hakematta siihen lupaa keskusjär-

jestöltään. Pohjolan Sanomissa annettiin kuva, että lakko syttyi paikallisten työläisten 

joukkovoimin paikallisista lähtökohdista, ilman ulkopuolisten agitointia. 

Pohjolan Sanomat suhtautui lakkolaisiin positiivisesti. Tämä ei kuitenkaan estänyt leh-

teä käsittelemästä arvostelevasti työläisten tekoja, jos niitä lehdessä pidettiin asiatto-

mina. Lakkolaisten ja ensimmäisten junalla Kemiin saapuneiden murtajien kärhämä sai 

Pohjolan Sanomissa pääkirjoitustason tuomion. Lehden mukaan työläiset olivat käyt-

täytyneet harkitsemattomasti, kun olivat seuranneet Kemiin tullutta ja asemalta sulje-

tuin rivein lähtenyttä ”niin kutsuttua Pihkalan kaartia 150 miestä käsittävää joukkoa -- 
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syytäen haukkumasanoja ja kiviä Pihkalan miesten joukkoon”517.  Tornion Lehti kertoi 

kivittämisepisodista Pohjolan Sanomien tietojen pohjalta samassa uutisessa, jossa se 

kertoi lakon syttymisestä.518 

Pohjolan Sanomien mukaan tahdittomalla esiintymisellään työväestö oli vaarassa me-

nettää mahdollisen myötätunnon, jota työtaistelua sivusta seuraavat tunsivat. ”Kivien 

heittämisellä ei mitään voiteta, mutta kyllä suuressa määrin vahingoitetaan työväestön 

asemaa”.519 Toisaalla saman päivän lehdessä arveltiin, että ”mieliala työläisten kes-

kuudessa (oli) kiihtynyt”520.  Tulijoita vastassa olleiden määrä oli Pohjolan Sanomien 

mukaan ollut melkoinen joukko, 2500–3000 ihmistä.  Seuraava, päivää myöhemmin 

tapahtunut pihkalalaisten saapuminen Kemiin sujui välikohtauksitta, ja Pohjolan Sa-

nomat jakoikin kiitosta kuria ja järjestystä vaatineelle lakkokomitealle.521 Pari päivää 

myöhemmin Pohjolan Sanomat oli lieventänyt kantaansa, ensimmäisten Pihkalan kaar-

tilaisten saapuessa oli rautatieasemalla ollut ”kahnaus” lakkolaisten ja murtajien välillä.  

Se ei ollut lehden mukaan edes kovin suuri mellakka, ilmaankin ammuttiin vain pari 

laukausta.522 Pohjolan Sanomat näyttää pitäneen Kemin aseman tapahtumia vakavam-

pina kuin Pohjan Voima. Yleisesti voi todeta, että 1920-luvulla oli tiedotusvälineillä 

aivan erilainen mittapuu kuin nykyisin lakkoja tai aseiden käyttöä käsiteltäessä, 2000-

luvulla aseiden paukuttelu olisi vahvasti niin sanottua lööppiainesta. 

Myöhemmin lakkolaisten joukko esiintyi Pohjolan Sanomissa lähes poikkeuksetta vain 

työläisten joukkokokouksista kerrottaessa. Aina kun lehdessä kerrottiin työläisten ko-

kouksista, mainittiin myös paikalla olijoiden määrä. Tapana oli myös kertoa, syntyivät-

kö päätökset yksimielisesti vai äänestyksen tuloksena, jolloin kerrottiin puolesta ja vas-

taan äänestäneiden määrä. Kaikkinensa esitettiin Pohjolan Sanomissa lakkolaiset varsin 

yhtenäisenä joukkona, joka teki itsenäisiä päätöksiä. Lehti ei antanut kuvaa, että lakko-

laiset olisivat olleet kommunististen, tai muunlaistenkaan, johtajien vietävissä.  Lakon 

alkuaikoina tapahtuneet työläisten ylilyönnit Pohjolan Sanomat tuomitsi, mutta näyt-

tää pehmentäneen kantaansa varsin pian. 
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Tornion Lehti kirjoitti lakoista varsin vähän. Lehti kuitenkin huomioi sahalakon laaje-

nemisen myös satamiin sekä lakkolaisten määrän nousemisen noin 3 500:een.523 

Perä-Pohja niputti lakkoilevat työläiset pääkirjoituksessa Kemin seudun työtaistelujen 

jälkeen. Kokoomuslehden mukaan ”kommunistiset poikanulikat jopa käyden käsiksi 

estävät monia perheenisiä ansaitsemasta parhaana sesonkina”524. Työmaaterroriksi 

määriteltävään painostukseen syyllistyneiden määrää Perä-Pohja ei kuitenkaan pyrki-

nyt vähättelemään. Kielteiset vaikutukset eivät koskeneet pelkästään työläisperheitä, 

vaan köyhäinavustusten ja hätäaputöiden kautta koko yhteiskuntaa.  

Lakon loppuvaiheen ainoa poikkeus Pohjolan Sanomissa nähtiin, kun sahatyöläisiä kos-

keva neuvottelu oli hyväksytty, mutta työläiset eivät olleet vielä palanneet töihinsä. 

Eripuraa aiheuttivat lakon aikana työskennelleiden ihmisten poistaminen työpaikoilta. 

Lakkolaiset aloittivat työntekonsa kolmena perättäisenä aamuna, ennen kuin työnteko 

varsinaisesti alkoi. Toisen töihinmenoyrityksen jälkeen Pohjolan Sanomat antoi sahan 

isännöitsijä Suopangille tilaa kertoa näkemyksenään, että työhön pyrkijöissäkin oli syy-

tä skismaan, sen verran ”yltiöpäisesti ja röyhkeästi” 525 he olivat käyttäytyneet. Suo-

panki myönsi myös vastapuolella olleiden työnjohtajien voineen hermostua tilantees-

sa. Pohjolan Sanomatkaan ei hyväksynyt lakosta palaavien käytöstä. Lehden mukaan 

kyse oli 60–70 miehestä ja tulkintaerimielisyydestä, joka oli liian pieni syntyneen sovun 

kaatamiseen.  

Mitä työläisille merkitsee kourallinen (töihin jääneitä rikkureita), kun kai-

kille lakkolaisille vakuutetaan töihin pääsy. Hitusella hyvää tahtoa uusi 

selkkaus selvitetään, 526  

Pohjolan Sanomat muotoili näkemystään.  

Kiistan ratkettua palasi Hannula asiaan vielä pakinassaan. Ullan Eino –nimimerkkinsä 

takaa Hannula arveli, että tuppivyötään puolitoista kuukautta kestäneen lakon aikana 

kiristäneet luokkatietoiset työläiset eivät olleet kestäneet kun työnjohtajat väittivät 
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heidän lihoneen. Kolmannella kerralla töihin paluu ”kävi niin mutkattomasti, että ihan 

ihmetytti”527, kirjoitti Ullan Eino Karihaaran sahan portille suuntautuneesta matkas-

taan, jonka hän teki yhdessä luottamusmies Metsärannan ja Pohjan Voiman toimittaja 

Akseli Timosen kanssa. Ullan Einon tyyli Pohjolan Sanomissa ilmestyneissä pakinoissa 

oli humoristisempi kuin pohjanvoimalaisilla kollegoilla Paarialla ja Pisteellä.  

Pohjolan Sanomien linjana oli kansalaissodan jälkeen ollut tarjota sovintoa ja ymmär-

rystä hävinneille, mutta ei bolshevismille.528 Tämä eheytymisen perusperiaate pysyi 

lehden linjana 1920-luvun jälkipuoliskolle. Pohjolan Sanomien voi katsoa sisällissodan 

jälkeen, osin jo sen aikana, omaksuneen ohjenuorakseen integraation. Perä-Pohja ja 

sen henkinen edeltäjä Perä-Pohjolainen olivat valinneet repression, puhdistuksen tien. 

Repressio ja integraatio olivat ensimmäisessä tasavallassa Valkoisen Suomen linjavaih-

toehdot suhteessa vuoden 1918 tapahtumiin.529  

Kemiin lakonmurtajiksi saapuneista Pohjolan Sanomat välitti aivan erilaisen kuvan kuin 

Pohjan Voima. Pohjolan Sanomissa ei kirjoitettu lainkaan rikkureiden pyssynpaukutte-

lusta tai muusta elämöinnistä kuten Pohjan Voimassa. Lähdeaineistosta tai tutkimus-

kirjallisuudesta on vaikea löytää selitystä ilmiölle. Pohjolan Sanomat saattoi pitää häi-

riötapauksia liian vähäpätöisinä uutisoitaviksi, tapaukset eivät välttämättä olleet niin 

merkittäviä tai räikeitä kuin Pohjan Voima esitti. Mahdollista oli myös, että Pohjolan 

Sanomat ei saanut tietoa tapauksista muuten kuin Pohjan Voiman kautta. Mitään tar-

vetta Pohjan Voiman rähinäuutisten kommentointiin päätoimittaja Hannula tai muu-

kaan Pohjolan Sanomien toimitus ei tuntenut. Todennäköisesti rikkurien juopumus eli 

kieltolakirikkomukset uutisoitiin Pohjolan Sanomissa tuomion antamisen jälkeen. Han-

nula oli vankka kieltolain puolestapuhuja ja Pohjolan Sanomat julkisti kaikki kieltolaki-

tuomiot tekijän asemasta riippumatta. Edes lehtiyhtiön hallituksen jäsen ei välttynyt 

kieltolakiuutisoinnilta.530  

Pihkalan armeija näyttäytyi Pohjolan Sanomien uutisissa varsin kurinalaisena joukkona. 

Kemin asemakahnauksesta uutisoidessaan Pohjolan Sanomat kertoi, kuinka Etelä-
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Pohjanmaalta saapunut pihkalalaisten joukko oli lähtenyt asemalta majapaikkaansa 

kohti suljetuissa, viisimiehisissä riveissä. Nujakan olivat lehden mukaan aloittaneet 

kiviä heitelleet lakkolaiset, eivät murtajat.531 Pohjolan Sanomat kuvasi pihkalalaiset 

kurinalaisina ja järjestäytyneinä.  

Seuraavina päivinä Pohjolan Sanomat kertoi, kuinka Kemiin saapuneet lakonmurtajat 

välttelivät välikohtauksia siirtymällä junasta suoraan sivuraiteella odottaneeseen ju-

naan, joka vei heidät Kemi-yhtiön sahalle Karihaaraan. Pohjolan Sanomat kertoi, kuinka 

osa saapujista jäi junasta pois parikymmentä kilometriä Kemin eteläpuolella, Simon 

Viantiellä, josta heidät toimitettiin määränpäähänsä laivoilla.532 Lakon kireätunnel-

maisten alkupäivien jälkeen Pohjolan Sanomissa ei kertaakaan viitannut murtajien ja 

lakkolaisten kireisiin väleihin. Maalaisliittolaisella Pohjolan Sanomilla ei ollut mitään 

aatteellista tarvetta antaa kummastakaan osapuolesta epäinhimillistä kuvaa. Kommu-

nistinen Pohjan Voima oli lakon toisen osapuolen edustaja, niinpä sen sivuilla rikkuri-

joukko esitettiin niin käytökseltään kuin ulkonäöltäänkin epäinhimillisenä.  

Murtajista Pohjolan Sanomat kirjoitti heinäkuussa muutamaan kertaan. Uutisten sisäl-

tönä oli, että etelästä päin oli saapunut uutta työvoimaa parissa päivässä noin 70 ja 

yhteensä heitä oli seutukunnalla töissä viitisensataa.533 Tämän lisäksi kerrottiin lastaut-

tajien arviot työskentelevien määrästä, joka oli vähintään riittävä.534 Pitkin heinäkuuta 

Pohjolan Sanomien mukaan uutta työvoimaa saapui useita kymmeniä, tarkkaa päälu-

kua lehti ei tiennyt kertoa.535 Kaikkinensa Kemiin saapui 705 Vientirauhan toimittamaa 

lakonmurtajaa. Murtajina työskenteli lisäksi 180 karjalanpakolaista ja 250 värväämä-

töntä Kemin seudulta. Yhteensä lakomurtajia noin 1400.536 

Töiden sujumisesta Pohjolan Sanomat kertoi työnantajien tietojen pohjalta; lastaustyöt 

sujuivat ja Laitakarissa saha oli saatu tilapäistyövoiman avulla osin toimintaan537. Poh-
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jolan Sanomien ja Pohjan Voiman erilaista käsittelytapaa valaisee hyvin Laitakarin sa-

haan liittyvä uutinen. Siinä missä Pohjan Voiman mukaan karjalapakolaisten ja muiden 

rikkurien voimin kaksi raamia oli saatu ”resuamaan”538, totesi Pohjolan Sanomat lähes 

lakonisesti, että ”pantiin eilen Laitakarin sahalla kaksi raamia käyntiin tilapäistyövoi-

man avulla”539. Koko Laitakari-aiheeseen Pohjolan Sanomat käytti väliotsikon ja viisi 

riviä tekstiä. Karjalanpakolaiskysymykseen Pohjolan Sanomat ei lakon aikana puuttunut 

mitenkään. Yhtenä osasyynä saattoi olla se, että Hannula oli monien maalaisliittolais-

ten tavoin vahva suomalaisuuden, ja tätä kautta Karjalan sotaretken, kannattaja eikä 

tämän vuoksi pitänyt koko karjalanpakolaiskysymystä uutisoinnin arvoisena.540 Huomi-

on arvoista on myös, että Pohjolan Sanomat ei esittänyt lakonmurtamista aatteellisena 

taisteluna valkoisen Suomen puolesta. 

Pohjolan Sanomat ei lakon aikana kyseenalaistanut murtajien työtehoa, tosin ei sitä 

myöskään yliarvioinut. Kertaalleen Pohjolan Sanomat kuitenkin mainitsi, kuinka murta-

jien ammattitaito oli huonompi kuin varsinaisten työntekijöiden ja tämän vuoksi työn-

antajat kärsivät taloudellisesti työtaistelutilanteesta.541 Väkijoukkoja käsitelleissä uuti-

sissa Pohjolan Sanomat oli yleensä ottaen varsin tasapuolinen, hienoisesti lehden sym-

patiat näyttävät olleen lakkolaisten puolella. Kuusi vuotta aiemmasta poiketen Pohjo-

lan Sanomat ei nähnyt lakkoja pelkästään ylätason toimijoiden välisinä. Lehti ei siirty-

nyt kerronnassa yksilön tasolle kuin Pohjan Voima. Pohjolan Sanomien tapauksessa 

isännöitsijä Suopanki esiintyi Kemi-yhtiön henkilöitymänä, lakkokomitea puolestaan oli 

lakkolaisten ilmentymä. Ullan Einon pakinassa Suopangin huoneessa pörräävä kärpä-

nen ja lakkokomitean nauttimat pullakahvit toivat vahvasti inhimillisen elementin, sa-

moin kuin lakkolaisten töihin paluuta käsitelleen pakinan kielikuvat housunvöitään 

kiristelleistä ihmisistä.542 

Pohjolan Sanomissa oli tapahtunut sama ulkoasullinen muutos kuin Pohjan Voimassa-

kin. Sama Pohjan Voimassa tapahtunut uutisoinnin ja asioiden käsittelytapojen ilma-

voituminen on aistittavassa Pohjolan Sanomissakin. 
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Siinä missä Pohjolan Sanomien suhtautuminen murtajiin oli varsin neutraalia, oli Perä-

Pohjan näkemys vahvasti kantaaottavampi. Perä-Pohjan mukaan ”työväestön suurin ja 

paras osa ei hyväksy kommunismia”543, tämän parhaimmiston muodostivat työläiset, 

jotka kuuluivat suojeluskuntiin tai olivat taistelleet sisällissodassa valkoisten puolel-

la.544 Perä-Pohjan käsityksen mukaan Kemin seudun sahoilla ja satamissa kuten muual-

lakin lakkoilun perimmäinen luonne oli taistelu erilaisten yhteiskunnallisten näkemys-

ten välillä. Vuoden 1926 Perä-Pohjan näkemykset olivat kaikkinensa samansuuntaisia 

kuin Perä-Pohjolaisen kannat vuoden 1920 lakoista kirjoitettaessa.  

 

3.2.3 Lehti pyysi ja jopa vaati valtiota sovittelemaan 

Pohjolan suuren työtaistelun aikaan Pohjolan Sanomat nivoi yhteen lakon taloudelliset 

vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan sekä vaatimuksen valtion puuttumisesta työ-

taisteluun. Lakon toisella viikolla Uuno Hannula otti etusivulla julkaistussa pääkirjoituk-

sessa tiukasti kantaa lakon pikaisen lopettamisen puolesta. Hannula muistutti, että 

menossa ollut lakko oli lähes ainoalaatuisen laaja: ”Ei vuoden 1918 jälkeen ole ollut 

näin suurta lakkoa kuin vuoden 1923 rakennusalan sulku Helsingissä.” 545 Valtava lakko 

ei Hannulan mukaan voinut olla vaikuttamatta koko maakuntaan ja sen talouselämään, 

tämän vuoksi yhteiskunnalla oli täysi oikeus vaatia työtaistelun lopettamista:  

Koska kummallakaan osapuolella ei ole sovintohaluja, on valtion välitet-

tävä kuten se on tehnyt pääkaupungin vähäpätöisissä räätälilakoissa.  Si-

tä suuremmalla syyllä, kun on kyse koko maakuntaa ravistelevasta jätti-

taistelusta.  Vuoden alussa on tullut voimaan laki, jonka puitteissa väli-

tysmies voi omasta aloitteestaan ryhtyä sovintoa hakemaan. 546  

Laki työriitojen sovittelusta oli tuore, se oli astunut voimaan vuoden 1926 alussa. Laki 

ei lähtökohtaisesti mahdollistanut pakkosovittelua, mutta oma-aloitteisesti sovittelija 
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saattoi ryhtyä toimeen, jos kyseessä oli yleistä etua vaarantava työriita.547 Hannulan 

kirjoittamassa pääkirjoituksessa nostettiin esiin juuri tämä yleisen edun ja työtaistelun 

välinen ristiriita. 

Uuno Hannula oli sovitteluvaatimuksen suhteen ilmeisesti aktiivisin toimija, ainakin 

paikallisesti. Lakon kolmannella viikolla Pohjolan Sanomat kertoi sähkösanomalla kysy-

neensä sosiaaliministeri K.A. Lohelta ”puuttuuko valtion välitysmies Pohjolan lakkoihin 

vai ei? ”548 Lehti kertoi saaneensa Lohelta puhelimitse vastauksen, jonka mukaan tois-

taiseksi oli odotettu toiselta osapuolelta välityspyyntöä, mutta kun sitä ei ollut tullut, 

aikoi sosiaaliministeriö nimittää välittäjän. Koska molemmat valtion välitysmiehet oli-

vat etelässä, valtuutettaisiin tehtävään joku paikkakuntalainen.549 Hannulan oli helppo 

olla suoraan yhteydessä ministeriin, sillä K.A. Lohi kuului Pohjolan Sanomien alkuvuosi-

kymmenien avustajiin. 550 Oletettavasti maalaisliittolainen kansanedustaja-ministeri ja 

samassa vaalipiirissä ilmestyvän äänenkannattajan päätoimittaja olivat usein tekemi-

sissä. K.A. Lohi oli Ranualta, jonne päätoimittajuutensa ohessa maalaisliiton piirisihtee-

rin tehtäviä hoitaneen Hannulan työmatkat ajoittain veivät.551 

Hannulan aktiivisuus ei jäänyt yhteen pääkirjoitukseen ja yhteen sähkösanomaan. So-

vitteluvaatimuksen tueksi Hannula kirjoitti kaksiosaisen pääkirjoituksen Kemin seudun 

lakot I ja II, jotka julkaistiin lehdessä heinäkuun 20. ja 21. päivänä. Pääkirjoituksen en-

simmäinen osa käsitteli työtaistelun taloudellisia vaikutuksia lakossa oleviin työläisiin, 

toisessa osassa Hannula käsitteli työnantajapuolen menetyksiä. Kaksiosaisen pääkirjoi-

tuksen metodi ja rakenne oli hyvin samanlainen kuin vuoden 1920 lakon aikana julkais-

tussa lakkolaisten ja Kemi-yhtiön menetyksiä käsitelleessä kirjoituksessa. Tosin vuoden 

1926 versiossa Hannula käytti selvästi enemmän palstatilaa, lisäksi selkeän pääkirjoi-

tuksen tulo lehteen mahdollisesti lisäsi tekstin painoarvoa. Pääkirjoitus oli epäilyksettä 

koko lehden ja sen päätoimittajan mielipide. 

Kemin lakot –pääkirjoituksen ensimmäisessä osassa Hannula perusteli kuinka lakko 

vaikutti koko ympäröivään yhteiskuntaan. Hannula laski työntekijöiden yhteenlaske-
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tuksi päivittäiseksi ansiomenetykseksi 150 000 markkaa eli siihen mennessä palkkoja 

oli menetetty kolmisen miljoonaa markkaa. Pienistä ansioistaan työläiset tuskin olivat 

saaneet kerättyä suuria säästöjä, joten Kemin liikkeiden liikevaihto oli pienentynyt vä-

hintään kahden miljoonan markan verran. Tulojen mukana menetettiin verotuotot, 

joten lakko vaikutti lakkoilijoiden ja kauppiaiden lisäksi kaikkiin Kemin, Kemin maalais-

kunnan ja Simon asukkaisiin. Kemissä aiemmin vilkas liike-elämä oli lähes lamassa, 

maaseutu elintarpeiden tuottajana ja myyjänä myös kärsi lakon vaikutuksista. ”Tämän 

kolmannen osapuolen on oikeus vaatia lakon lopettamista.”552 Hannulan mielestä so-

vittelu oli mahdollista, sillä lain vaatimus yleisen edun vaarantumisesta toteutui. 

Pääkirjoituksen toisessa osassa Hannula pyrki arvioimaan työnantajien taloudelliset 

menetykset. 3500 lakkolaisen sijasta yhtiöllä oli korkeintaan 1000 murtajaa, joten 

saamatta jäi 2500 työläisen työpanos. Ammattitaidoltaan heikompien murtajien työ-

panos oli pienempi, joten he tulivat työnantajille vakituista väkeä kalliimmaksi. Hannu-

la pohti myös suhtautumistaan lakon murtamiseen, joka oli täysin kiinni lakon luon-

teesta. Vapaamielinen porvari suhtautui murtajiin kaksijakoisesti. Poliittinen lakko oli 

murrettava. Jos lakko kyseessä oli palkkataistelu, murtajilla täytyi olla täysi varmuus, 

että palkat olivat entuudestaan riittävän suuret ja korotusvaatimus aiheeton. Kemin 

seudulla maksetun 4–5 markan riittävyyttä ei Hannulan mukaan ollut tarpeen edes 

pohtia. Alueella eläminen oli muuta maata kalliimpaa ja esimerkiksi maataloudessa 

palkat olivat muuta maata korkeammat. Mikäli menossa oli puhdas palkkataistelu, niin 

välittäminen oli paikallaan. Muut kysymykset oli ratkaistava myönnytyksiä tekemällä. 

”Niihin pitäisi olla varaa – molemmilla osapuolilla.”553 

Sovittelun vaatiminen oli linjassa Hannulan ajatteluun. Molempien tässä tutkielmassa 

käsiteltyjen lakkojen aikana Hannula oli varsin sovintohakuinen. Tämä piirre oli esiinty-

nyt Hannulan toiminnassa jo kansalaissodan aikana.   

Jälkimmäisen Kemin lakot –pääkirjoituksen kanssa samassa lehdessä kerrottiin, että 

sosiaaliministeriö oli nimittänyt Kemin pormestari Ilmari Ervastin, joka ennen tehtä-

vään suostumista halusi tavata työläisiä ja Kemi-yhtiön edustajia. Myöhemmin mo-
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lemmat osapuolet ilmaisivat suhtautuvansa suopeasti välitysmieheen. Sovun esteenä 

työnantajat pitivät lakkolaisten kommunistisia edustajia554, työnantajaliiton yhteinen 

päätös esti menon samaan neuvottelupöytään kommunistien kanssa.555 Lakkolaiset 

pitivät kiinni vaatimuksestaan saada aikaan kirjallinen työehtosopimus. Lakkokomitean 

mukaan Ervast oli antanut itsestään hyvän kuvan eikä heillä ollut mielessään sopivam-

paa välittäjää.556 Ervastin sopivuuteen liittyvä kysymys oli ajankohtainen, koska paikka-

kunnalla oletettiin että Hannulasta tulisi välitysmies, sillä hän oli lukijoiden mielestä 

arvostetuin lakosta kiinnostunut henkilö.557 

Kemi-yhtiötä koskevan lakon sovittelua Pohjolan Sanomat seurasi lähes päivittäin toi-

veikkaana, mutta enempiä kommentoimatta. Uutisissa kerrottiin neuvottelijoiden saa-

pumisesta Kemiin, osapuolten tapaamisista, hiljaisesta vaiheesta kahden välitysehdo-

tuksen välillä sekä lopulta sovittelun onnistumisesta.558 Välitysehdotuksen ytimenä 

Pohjolan Sanomat piti palkankorotuksista sopimista ja lupausta Pihkalan kaartilaisten 

poistamisesta työpaikoilta lakon loputtua sekä työnantajan lupausta antaa lakkolaisille 

entiset työpaikkansa.559 Lehti ei tarkentanut, ketkä allekirjoittivat sopimuksen työläis-

ten puolesta.560 Lupaus Pihkalan kaartin poistamisesta herätti myöhemmin pienen 

myrskyn työnantajajärjestön sisällä.  

Sahateollisuuden Työnantajaliitto vaati selitystä poistamislupaukseen Kemissä sopi-

musta tekemässä olleelta asiamieheltään, insinööri J.W. Janssonilta. Janssonin vasta-

uksessa todettiin aina yleisen käytännön olleen, että Vientirauhan miehet poistuivat 

työpaikoilta sovun synnyttyä. Kemin sahoilla työskennelleillä Vientirauhan miehillä ei 

myöskään ollut ollut halua jäädä työpaikkoihinsa. Myöskään omistajat eivät halunneet 

Vientirauhan miehiä leipiinsä, sillä omistajien mukaan näiden työteho oli huono ja 
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ammattitaito heikko sahoilla ja lautatarhoilla. Janssonin näkemysten tukena oli Kemi 

Oy:n Karihaaran sahalta saatu lausunto, jonka mukaan Vientirauhan miehiä ei haluttu 

pitää töissä, koska näiden työteho oli noin 35 prosenttia normaalista. Murtajat olivat 

kilpailukykyisiä ainoastaan satamissa. Vastaus ei riittänyt, vaan Jansson joutui pyytä-

mään eroa. Sahateollisuuden Työnantajaliiton johtokunta katsoi työläisten pyrkineen 

sopimuksella Vientirauhan hajottamiseen.561 Kemi-yhtiön sahalla tehty sopimus oli 

vastoin työnantajien periaatteiden vastainen. 

Aikaan saadun sopimuksen tulkinta aiheutti kiistan osapuolten välillä, epäselvyys koski 

työnantajien lupausta poistaa Pihkalan kaartilaiset työpaikoilta. Työnantaja katsoi 

suostuneensa poistamaan Yhtymä Vientirauhan kautta tulleet murtajat, työläisten mie-

lestä työpaikoilta olisi pitänyt poistaa kaikki lakon aikana palkatut uudet työntekijät. 

Lakon aikana työskennelleiden poistamisesta käyty kiista huoletti Pohjolan Sanomia, 

sillä sen mielestä aikaan oli saatu kelvollinen sopimus.562 Pohjolan Sanomat asettui 

osapuolten näkemysten puoliväliin. Kiista koski 60–70 työntekijää, joiden Kemi-yhtiö 

katsoi korvaavan lakon aikana muualle muuttaneita työläisiä. Mikäli lakkolaiset olisivat 

palanneet töihinsä, tämä joukko olisi Kemi-yhtiön mukaan itsekseen väistynyt. Pohjo-

lan Sanomien mukaan näin pienen erimielisyyden takia ei lakkolaisten ollut syytä kaa-

taa syntynyttä sopimusta.563 Pohjolan Sanomat kannatti sopuratkaisua, mutta oletti 

myös osapuolilta löytyvän halua sen aikaansaamiseksi. 

Kemi-yhtiön ja sahatyöläisten väliset neuvottelut saivat Pohjolan Sanomilta tuen läpi 

prosessin, mutta minkäänlaista ymmärrystä ei lehdeltä herunut sovittelusta kieltäyty-

neille lastaustyönantajille. Suurin työnantaja Kemi-yhtiö suhtautui välitykseen suope-

asti, mutta välityksen alkaessa yllättäen tuli tieto lastausliikkeiden kielteisestä kannas-

ta: ”Menettelyä me emme ymmärrä eikä sitä jaksa käsittää kukaan muukaan.”564 Maan 

laajin, osapuolille jo miljoonia markkoja maksanutta työtaistelua alettiin välittää mutta  
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se ei näytä pienimmissäkään määrin liikuttavan paria kolmea lastautta-

jaa, vaan (kaikkea tätä uhmaten) uskaltavat he ottaa vastuulleen työtais-

telun jatkumisen, 565 

kirjoitti Pohjolan Sanomat viitaten lakon vaikutuksiin. Lastausliikkeiden Pohjolan Sa-

nomat arveli pelaavan ”edesvastuutonta peliä, joka on yhteiskunnan nimissä jyrkästi 

tuomittava”566. Lehti vaati lastausliikkeet viipymättä suostumaan valtion välitykseen. 

Sovittelun aikana Pohjolan Sanomien huomio oli Kemi-yhtiön ja sahalakkolaisten neu-

vottelussa, mutta lastauttajien kielteinen kanta nostettiin esiin pariin kertaan.567 Kun 

sahoja koskeva sovintoesitys oli jätetty, oli Pohjolan Sanomat huolissaan mahdollisuu-

desta, että työtaistelu jatkuisi, mikäli työläiset pitäisivät kiinni vaatimuksestaan saada 

sopu kaikille työaloille.568 Lehti otti kantaa lastauslakkoon pääkirjoituksessa, jossa Han-

nula vaati valtion välitystä pakolliseksi. Hannula esitti, että lakkoa tai sulkua ei saisi 

julistaa ennen kuin välitysmies on asiaan puuttunut. Hannulan mukaan työtaistelujen 

puhkeamista ei kokonaan voitaisi estää, ”mutta välttämätöntä olisi, että ennen tätä 

tehtäisiin ainakin vakava yritys sovinnon aikaansaamiseksi”569. Pääkirjoitus oli yleisellä 

tasolla kannanotto sovittelun puolesta, mutta samalla senhetkisessä tilanteessa myös 

sivallus lastauttajien suuntaan. 

Satamalakosta Pohjolan Sanomilla ei ollut paljon kertomista. Lastauslakon todettiin 

jatkuvan neuvotteluitta570, poikkeuksena Simo, jossa oli päästy neuvottelujen alkuun. 

Siellä lastauttaja Lehmuskallion571 kanssa ensimmäinen yritys ei tuottanut tulosta, 

mutta viikkoa myöhemmin saatiin aikaan kirjallinen sopimus.572 Tämä pienen lastaus-

yrityksen kanssa tehty kirjallinen sopimus oli periaatteellisesti niin tärkeä, että se mai-

nittiin vuotta 1926 käsitelleessä Suomen Ammattijärjestön toimintakertomuksessa-
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kin.573 Tosin SAJ tai Pohjan Voima eivät kertoneet sopimuksen tehneen työnantajaosa-

puolen nimeä. Muilta osin Pohjolan Sanomat kertoi 20. elokuuta satamalakon lopulta 

päättyneen Ervastin välityksellä aikaansaatuun sopimukseen, jossa palkat pysyivät en-

nallaan, mutta rikkurit luvattiin poistaa.574 Satamalakkoa koskevien uutisten vähäisyys 

saattoi johtua puhtaasti siitä, että työtaistelussa ei ollut varsinaisia tapahtumia. 500–

600 työläistä käsittävä lakko oli kuitenkin kokoluokaltaan niin suuri, että sitä tuskin 

sivuutettiin tietoisesti.  

Tornion Lehti kertoi sovittelun aloittamisesta Pohjolan Sanomia lainaten – ja yleisistä 

aikalaistavoista poiketen uutisen hankinnasta naapurilehdelle kunnian antaen – kuinka 

pormestari Ervast oli suostunut sovittelijaksi. Samassa yhteydessä kerrottiin myös työ-

läisten vaatimuksista järjestöjensä tunnustamisesta työsopimuskysymyksessä, työnan-

tajapuolen lupauksesta harkita asiaa sekä Jokelan saapumisesta Kemiin.575 Tornion 

Lehden uutisen allekirjoituksena oli P.S. (eli Pohjolan Sanomat) ja Tornion Lehti tyytyi-

kin vain referoimaan Pohjolan Sanomia. Näin Tornion Lehden näkemykset olivat näiltä 

osin täsmälleen maalaisliittolaislehden mukaiset.  

Perä-Pohja ei kuulunut sovittelun kannattajiin, sillä lehden mukaan lakot olivat yksise-

litteisen poliittisia. Julkisen vallan roolina Perä-Pohjan mukaan olisi ennen kaikkea taa-

ta työvapaus eli oikeus työntekoon lakkotilanteessakin. Käsittämättömänä lehti piti 

kommunistisissa lehdissä esitettyä vaatimusta, että kunnan viranomaisten pitäisi pai-

nostaa työnantajat ilman muuta suostumaan työläisten vaatimuksiin.576 Perä-Pohjan 

näkemyksen perustana oli käsitys työsuhteesta kahdenvälisenä, työnantajan ja työnte-

kijän keskinäisenä sopimuksena. Tässä sopimussuhteessa ei ollut tilaa tai tarvetta ul-

kopuolisille, ei ammattiyhdistysliikkeelle sen enempää kuin valtiovallalle. 

Pohjolan Sanomat kirjoitti lakkojen taloudellisista vaikutuksista myös muutoinkin kuin 

heinäkuun 20. ja 21. päivä julkaistuissa pääkirjoituksissa. Heinäkuun lopulla paikalliset 

kauppiaat kertoivat lehdessä, että kaupaksi kävivät vain välttämättömät kulutustava-

rat. Niidenkin menekki oli normaalia pienempi. Normaalisti vuoden vilkkaimpiin kuulu-
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va myyntiaika oli poikkeuksellisen hiljainen.577 Tuolloin oli menossa sahalakon sovitte-

lu, jonka etenemistä lehti saattoi uutisellaan yrittää osaltaan edesauttaa. 

Elokuun lopulla Pohjolan Sanomat julkaisi uutisen Kemin seudun suuri työtaistelu tilas-

ton valossa. Sosiaalisen aikakauskirjassa heinäkuun työselkkaustilaston mukaan kuu-

kauden aikana Suomessa oli työtaisteluihin osallistunut yhteensä 5197 työläistä ja ne 

olivat koskeneet 127 työnantajaa. Eniten lakkolaisia oli ollut Kemin lakoissa, yhteensä 

2030. Toiseksi eniten olivat työtaistelut koskeneet lautatarha- ja lastaustyöläisiä. Näis-

tä 1387 työläisestä valtaosa oli ollut Pohjois-Suomessa.578 

Lakon sovitteluun liittyvissä kysymyksissä Pohjolan Sanomat oli hyvin aktiivinen. Lehti 

kirjoitti analyyttisesti ja tosiasioilla perustellen työtaistelun vaikutuksista ympäröivän 

alueen elinkeinoelämään. Näillä Pohjolan Sanomat pyrki osoittamaan, että valtiolla oli 

olemassa perusteet oma-aloitteisesti sovitella työkiistassa. Laki työriitojen sovittelusta 

oli tuore, vasta kyseisen vuoden alussa voimaan tullut, eikä sovittelun käyttämisessä 

ollut ehtinyt syntyä vakiintuneita käytäntöjä. Pohjolan Sanomissa aktiivisuus oli käy-

tännössä päätoimittaja Uuno Hannulan varassa.  
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Loppulause 

Olen tutkinut, mitä tarkastelun kohteena olevat sanomalehdet kirjoittivat Kemin seu-

dun työtaisteluista kesällä 1920 ja 1926 sekä sitä, mistä syystä lehdet päätyivät uu-

tisoinnissa valitsemiinsa aiheisiin ja näkökulmiin, millä tavalla lehtien valinnoissa näkyi 

niiden poliittinen kanta ja miten työtaistelun eri osapuolet saivat näkemyksiään esiin 

lehdissä. Tämän sisällöllisen ja laadullisen tarkastelun lisäksi olen selvittänyt kirjoitus-

ten määrän sekä analysoinut sen, mitä teemoja lehdissä käsiteltiin ja minkälaisia näkö-

kulmia ne valitsivat.  

Tarkasteltujen sanomalehtien suhtautuminen vuosina 1920 ja 1926 Kemin seudulla 

käytyihin työtaisteluihin oli toisistaan selvästi poikkeavaa. Ilmiö ei ole pelkästään alu-

eellinen vaan heijastumaa koko Suomen tilanteesta, nimenomaan 1920-luku on suo-

malaisten sanomalehtien historiassa voimakkaimmin politisoitunutta aikaa. Lähes kaik-

keen lehtien julkaisemaan aineistoon oli löydettävissä poliittiset syyt, olivat ne sitten 

puoluepoliittisia tai työmarkkinapoliittisia.  

Pohjois-Suomen kommunistien lehti, joka vuonna 1920 ilmestyi nimellä Pohjan Kansa, 

kirjoitti kyseisen vuoden Kemin seudun lakoista kaikkiaan 14 kertaa. Kuudessa kirjoi-

tuksessa aiheena oli lakon oikeutus, kuudessa lakkoon liittyvät väkijoukot ja niin ikään 

kuudessa muut aiheet. Käsiteltyjen aiheiden määrä oli suurempi kuin kirjoitusten mää-

rä, sillä yhden otsikon alla käsiteltiin useampaa teemaa. Työtaistelujen oikeutusta käsi-

tellessään Pohjan Kansa nosti esiin vain yhden teeman: näkemyksen, että lakoissa oli 

kyseessä vain ja ainoastaan työläisten taistelusta parempien palkkojen puolesta. Väki-

joukkoja käsitellessään lehti kirjoitti lähes yhtä paljon lakossa oleviasta kuin lakkoa 

murtavistakin ihmisistä. Murtajista kirjoitettiin neljästi, lakkolaisista kolmesti. Muista 

teemoista eniten huomioita sai talous, jota käsiteltiin kolmessa kirjoituksessa. Työnan-

tajien muusta kuin lakkoon liittyvästä toiminnasta kirjoitettiin kahdesti ja ulkomaihin 

liittyvistä kysymyksistä kertaalleen. 

Kuusi vuotta myöhemmin lakkokirjoitusten määrä oli lähes kymmenkertainen. Nimen-

sä muutaman välivaiheen jälkeen Pohjan Voimaksi muuttanut sanomalehti kirjoitti 

Kemin seudun työtaisteluista 136 kertaa. Tällä kertaa käsitellyt aiheet jakautuivat epä-
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tasaisesti. Lakkojen oikeutusta käsiteltiin yhteensä 28 kirjoituksessa, väkijoukoista kir-

joitettiin 106 kertaa ja muut aiheet olivat esillä 48 uutisessa tai muussa julkaistussa 

tekstissä. Lakon oikeutuksesta kirjoitettaessa korostui palkkataistelunäkemys, joka oli 

teemana 21 kirjoituksessa. Merkittävää on, että lakkojen poliittista tavoitetta ei Pohjan 

Voimassa yritetty kiistää, vaan se oli teemana seitsemässä kirjoituksessa. Väkijoukoista 

lehti kiinnitti määrällisesti enemmän huomiota lakkolaisiin, jotka olivat teemana 73 

kirjoituksessa, murtajista kirjoitettiin 56 tapauksessa. Yli kahdessa kymmenessä kirjoi-

tuksessa Pohjan Voima käsitteli molempia väkijoukkoja. Muista teemoista eniten Poh-

jan Voima kirjoitti eniten työnantajien muista kuin lakkoon liittyvistä tekemisistä, 26 

kertaa, sekä julkisen vallan toiminnasta, erityisesti ulkopuolisesta sovittelusta, 19 ker-

taa. Talous oli teemana kahdeksassa ja ulkomaat kahdessa kirjoituksessa. 

Pohjois-Suomen kommunistien lehti, vuonna 1920 Pohjan Kansa ja vuonna 1926 Poh-

jan Voima, suhtautui kumpanakin lakkokesänä hyvin myötäsukaisesti työtaisteluun 

alkaneisiin työläisiin ja näiden taustajoukkoihin. Lehdessä ilmenneet näkemykset olivat 

lähes poikkeuksetta lakkolaisia ymmärtäviä, satunnaisesti neutraaleja, mutta eivät 

koskaan työnantajia tai näiden näkemyksiä ymmärtäviä.  

Toki Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman lakkokirjoittelussa oli eroja. Vuonna 1920 Pohjan 

Kansa uutisoi tai muutoin kertoi Kemin seudun saha- ja satamalakoista huomattavasti 

vähemmän kuin vuonna 1926. Myös käsittelytavassa oli eroja. Vuoden 1920 lakkojen 

aikana Pohjan Kansa pyrki vaikenemaan niistä työläisten esittämistä vaatimuksista, 

joita voitiin pitää luonteeltaan poliittisina. Erityisesti tällainen vaatimus oli ammatti-

osaston ja sen luottamusmiehen aseman vahvistaminen. Lehti myönsi vaatimuksen 

olemassaolon vasta siinä vaiheessa, kun lakkolaiset olivat luopuneet siitä. Mitään syytä 

kannalleen lehti kerro, mutta ilmeisesti sisällissodan läheisyys ja yleinen poliittinen 

ilmapiiri osaltaan saivat Pohjan Kansan varovaiseksi kannanotoissaan. Pohjan Kansa 

esitti vuoden 1920 lakot yksinomaan leipätaisteluina. Pohjan Kansassa toimittajat eivät 

nimikoineet kirjoituksia, eikä ole mahdollista varmuudella tietää, kuka vastasi linjauk-

sista.  

Kuusi vuotta myöhemmin Pohjan Voima piti voimakkaasti esillä, jopa korosti, työtaiste-

lussa olleen ensisijassa kyse työläisten oikeudesta joukkosopimiseen. Palkankorotusta-
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voitteista lehti kertoi välillä laajastikin, samalla kuitenkin muistuttaen, että ansiotason 

hetkellinen nousu ei työläisten asemaa pitkäksi aikaa parantaisi. Mutta vaikka joukko-

sopimuksen aikaan saaminen oli Pohjan Voiman mielestä Perä-Pohjolan jättityötaiste-

luiden perimmäinen syy, oli työväenluokalla vielä perimmäisempikin tavoite. Kommu-

nistinen lehti ei unohtanut työläisten pohjimmiltaan tavoitelleen itänaapurin esimerkin 

mukaista valtiomuotoa, ei tosin vielä tämän taistelun tuloksena, vaan jossain myö-

hemmässä tulevaisuudessa. Vuoden 1926 lakkojen aikana Pohjan Voiman kirjoittelussa 

korostui ammattiyhdistyksellinen näkemys, Pohjolan suuri työtaistelu ei lehden näke-

myksen mukaan ollut suoranaisesti puoluepolitiikan tekemisen paikka. Osaltaan tähän 

ammattiyhdistysliikkeeseen orientoitumiseen saattoi vaikuttaa kommunistien ja sosia-

lidemokraattien aiemmin kyseisenä vuonna 1926 aikaan saama niin sanottu linnarauha 

ammattiyhdistysliikkeen sisällä.  

Käsittelytavoiltaankin vuoden 1926 Pohjan Voima poikkesi vuoden 1920 Pohjan Kan-

sasta. Pohjan Voima paitsi julkaisi enemmän lakkokirjoituksia, myös käsitteli työtaiste-

luihin liittyviä asioita laajemmin. Poliittisten tavoitteiden lisäksi vuonna 1926 Pohjan 

Voimassa kirjoitettiin huomattavan paljon yksittäisten lakkolaisten kohtaloista. Poliitti-

sista linjanvedoista Pohjan Voimassa vastasi pääosin sen johtohahmo, Suomen Työvä-

en ja Pienviljelijäin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Mauritz Rosenberg. Kemistä ra-

portoineen Akseli Timosen läheiset suhteet kotikaupunkinsa kommunisteihin puoles-

taan mahdollisti tietojen saamisen ihmiskohtaloista. Niin Rosenberg kuin Timonenkin 

olivat Suomen kommunistisen puolueen jäseniä.  

Ammattiyhdistysliikkeen näkökantojen päätyminen Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman 

sivuille ei ollut ongelmallista. Niin Suomen Ammattijärjestö SAJ kuin saha- ja satama-

työläisten ammattiliitot olivat 1920-luvun Suomessa laillisia organisaatioita. Siitäkin 

huolimatta, että ne olivat tunnetusti äärivasemmiston hallinnassa. Sen sijaan Pohjan 

Kansan ja Pohjan Voiman suhde Suomen kommunistiseen puolueeseen oli ongelmalli-

sempi, olihan puolue Suomessa kielletty ja sen johto oli itärajan tuolla puolen Mosko-

vassa. Kuten jo aiemmin on todettu, ei ole mitään syytä väittää, etteivätkö Pohjan Kan-

sa ja Pohjan Voima olleet kommunistisia sanomalehtiä. Mutta missä määrin lehtien oli 

Suomen kommunistisen puolueen määrittelemää. Vastaus kysymykseen on riippuvai-

nen tarkastelukulmasta ja –etäisyydestä. Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman toimittajat 
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olivat ainakin pääosin kielletyn kommunistisen puolueen jäseniä. Tässä mielessä Toi-

mittajat olivat sen komentoketjun alapäässä, jonka yläpäässä olivat SKP:n Moskovan ja 

Helsingin byroot. Puolueen kirjattu tavoite oli saada aikaan vallankumous Suomessa. 

Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman toimittajat olivat kommunistisen puolueen jäseninä 

sitoutuneet tähän tavoitteeseen. Tässä, oikeistolaisessa historian näkemyksessä, voi 

sanoa, että myös kesien 1920 ja 1926 lakoissa sekä itse tapahtumat että siitä kirjoitta-

minen olivat SKP:n ohjauksessa. Tämän järjestöllisen tai juridisen näkökulman sijasta 

Kemin seudun tapahtumia ja erityisesti niistä kirjoittamista voi tarkastella käytännölli-

semmästä näkökulmasta. Metsän sijasta on mahdollista tarkastella yksittäisiä puita. 

Käytännön syiden vuoksi Moskovan, tai edes Helsingin, johdon ohjeet eivät tavoitta-

neet Kemin seutua tai lehtien kotipaikkaa Oulua sellaisella nopeudella, etteivätkö toi-

mijat joutuneet reagoimaan esiinnousseisiin kysymyksiin itsenäisesti. Riippumatta siitä, 

oliko esimerkiksi toimittajilla varsinaisesti omaa agendaa, muodostuivat heidän tulkin-

tansa yksityiskohdiltaan puolueen virallisesta linjasta poikkeaviksi. Reagoinnin pohjau-

tui usein suomalaisen työväenliikkeen vanhaan perinteeseen. Moskovan byroolla oli 

asiaa kaukaa tarkastellessaan sekin etu, että se pystyi turvautumaan jälkiviisauteen, 

samalla kun Moskovan todellisten isäntien äänenpainot piti ottaa huomioon. Tähän 

yhtälöön voi lisätä kommunismia tutkineiden historiankirjoittajien tekemät havainnot, 

että suomalaisessa kommunistisessa liikkeessä oli sotien välisellä ajalla useita erilaisia 

linjauksia. Lähietäisyydeltä tarkastellen on vaikea nähdä, etteivätkö Pohjan Kansan ja 

Pohjan Voiman toimittajat vetäneet lakkokirjoittelussa omaa linjaansa. Kirjoittelu oli 

yleisellä tasolla puolueen linjan mukaista, mutta välttämättä viimeistä nyanssia myö-

ten. Lehtien linjan voi luonnehtia olleen kommunistinen, mutta itsenäinen. 

Toimittajien elämänvaiheet ennen ja jälkeen tarkastelujakson sen enempää kuin tar-

kastelujakson aikana, eivät aseta heidän kommunistisuuttaan kyseenalaiseksi. Olisi silti 

väärin tulkita heidän olleen pelkästään Moskovassa tai Helsingissä sijainneen puolue-

johdon tahdottomia äänitorvia. On syytä myös muistaa, että Pohjan Kansan ja Pohjan 

Voiman toimittajat eivät olleet tapahtumia sivustaseuraavia tarkkailijoita, vaan he itse-

kin olivat määrittämässä suomalaisen kommunismin linjoja. 

Pohjolan Sanomat oli Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman ohella toinen lehti, joka kirjoitti 

lakkotapahtumista niin vuonna 1920 kuin 1926. Kesällä 1920 Pohjolan Sanomat kirjoitti 
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menossa olleista lakoista kaikkiaan 14 kertaa eli yhtä usein kuin Pohjan Kansa. Pohjo-

lan Sanomista aiheista eniten esillä oli lakon oikeutus, kuudesti. Lakkoon liittyviä väki-

joukkoja Pohjolan Sanomat käsitteli viidessä kirjoituksessa ja muita aiheita kolmesti. 

Oikeutusta käsitelleissä kirjoituksissa palkkataistelunäkemys korostui, teema oli esillä 

viidesti ja näkemys lakon poliittisista tarkoitusperistä kolmesti. Väkijoukkoja tarkastel-

leessaan Pohjolan Sanomien teema kietoutui murtajiin, joista kirjoitettiin kaikissa väki-

joukkoja käsitelleissä kirjoituksissa. Niistä yhdessä esiin nostettiin myös lakkolaiset. 

Muita aiheita käsitelleessään Pohjolan Sanomien teemoina oli kahdesti talous ja ker-

taalleen työnantajien muu kuin lakkoon liittyvä toiminta. Vuoden 1926 lakon aikana 

Pohjolan Sanomissa julkaistujen kirjoitusten määrä lähes nelinkertaistui vuoteen 1920 

verrattuna.  

Kesällä 1926 lehdessä ilmestyi yhteensä 53 lakkoja käsitellyttä kirjoitusta. Niistä seit-

semässä aiheena oli lakon oikeutus, 23 kirjoituksessa käsiteltiin väkijoukkoja ja muita 

aiheita 27 kirjoituksessa. Lakon oikeutusta käsitelleissä kirjoituksissa viidessä teemana 

oli työläisten palkkataistelu ja kolmessa poliittiset tavoitteet. Lakkolaisista kirjoitettiin 

27 kertaa ja murtajista 23 kertaa eli lähes yhtä usein. Muista teemoista eniten Pohjolan 

Sanomat kirjoitti julkisesta vallasta, 14 kertaa, ja taloudesta, seitsemän kertaa. Merkit-

tävä osa näistä liittyi ulkopuoliseen sovitteluun ja sen tarpeen perusteluun. Työnanta-

jien muuta toimintaa käsiteltiin kuudessa ja ulkomaita viidessä kirjoituksessa. 

Pohjolan Sanomien lakkokirjoittelussa korostui myötämielinen suhtautuminen lakkoili-

joihin, kummankaan työtaistelun aikaan lehti ei kiistänyt työläisten palkkavaatimusten 

oikeutusta. Mielenkiintoista on, että maalaisliittolainen lehti vaikeni kummankin lakon 

aikana työläisten esittämistä poliittisista vaatimuksista.  

Lehden köyhiä työläisiä kohtaan tuntema sympatia on ymmärrettävissä alkiolaisuuden 

kautta. Niin Pohjolan Sanomat, sen päätoimittaja Uuno Hannula kuin oletettavasti 

pääosa peräpohjolaisista talonpojista oli maailmankuvaltaan alkiolainen, joko tiedosta-

en tai tiedostamattaan. Santeri Alkion esittämät ajatukset saivat kaikupohjaa pienvilje-

lijöiden joukossa, joita Perä-Pohjolan talonpojat pääosin olivat. Köyhyyden henkilökoh-

taisesti kokeneiden pienviljelijöiden oli helppoa ymmärtää lakkoilevien työläisten ta-

loudellinen ahdinko. Uuno Hannulan poliittisesta suuntautuneisuudesta ei ole epäsel-
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vyyttä, kansanedustajaksi noustuaankin hän pysyi puolueen vasemman siiven kulkija-

na. Kun useita muitakin Oulun pohjoisen vaalipiiristä eduskuntaan nousseita maalais-

liittolaisia (muun muassa Kalle Lohi ja Janne Koivuranta) pidettiin puoluevasemmistoon 

kuuluvina, on olettavaa myös kannattajien liputtaneen alkiolaisuudelle. Alkio-

laisuudessa todellisena kansana pidettiin sen köyhää osaa, talonpoikia ja työläisiä. 

Sympatialle oli pohjansa. Sen sijaan kommunismiin niin alkiolaisuus yleensä kuin Han-

nula erikseen suhtautuivat penseästi. Huomattavaa on, että pientilalliset olivat köy-

hyydestään huolimatta omistavaa luokkaa. Peltotilkku tarjosi jonkinmoisen tulevaisuu-

den turvan eivätkä kommunistien vaatimukset yhteisomistamisesta saaneet tämän 

vuoksi laajasti tukea köyhiltä viljelijöiltä. Tässä valossa on ymmärrettävää, että Pohjo-

lan Sanomat ei kirjoittanut lakkolaisten poliittisista vaatimuksista. Lehdessä näyttää 

pidetyn työläisten palkkataistelua niin tärkeänä, että poliittisista vaatimuksista piti vai-

eta. Olisi ollut vaikeaa olla samaan aikaan tukemassa kommunistien tavoitteita. 

Kommunismin vastaisuudestaan ja valkoiseen Suomeen kuulumisesta huolimatta alkio-

laisuus ei luonteeltaan ollut kapitalistista. Kannatusta eivät saaneet siis kumpikaan 

1920-luvun Suomessa aatteellisen taistelun osapuoli. Kapitalismin paikallinen airut, 

Kemi-yhtiö ei myöskään ollut sen enempää Pohjolan Sanomien kuin pientalonpoikien-

kaan suosiossa. Lakkolaisten rinnalle asettuminen oli myös Kemi-yhtiönvastaiseen rin-

tamaan asettumista. Ehdotonta Pohjolan Sanomien linjaus ei ollut, sillä myös työnanta-

japuoli sai lehden sivuilla esille näkemyksensä; vuonna 1920 vähemmän, vuonna 1926 

huomattavasti enemmän. Päätoimittaja Uuno Hannulan ja Kemi-yhtiön johdon välillä 

oli jännitteitä muun muassa sisällissodan ajalta, jolloin Hannula arvosteli Kemin seudul-

la suoritettuja punaisten teloituksia, jotka oli pantu toimeen suojeluskuntapiirin esi-

kunnan suojeluksessa. Yhtiöllä oli läheiset suhteet suojeluskuntaan ja henkilötason 

edustus suojeluskuntapiirin johdossa. 

Osasyy Pohjolan Sanomien lakkoilijoihin kallellaan, mutta silti suhteellisen neutraaliin 

asenteeseen saattoi olla se, että lehti tai sen taustayhteisöt eivät olleet millään tavoin 

osallisina työtaisteluissa. Tästä johtuen Pohjolan Sanomien näkemysten valottamisessa 

puoluepoliittiset, aatteelliset syyt nousevat tutkielmassa päärooliin. On muistettava, 

että Hannulaan pätee sama kuin Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman toimittajiinkin. Han-
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nula ei ollut pelkkä epäpoliittinen sivustaseuraaja, vaan yksi puolueensa poliittista lin-

jaa muovaavista vaikuttajista. 

Kokoomuslaisuuden äänitorvena lakoissa toimi vuonna 1920 Perä-Pohjolainen ja 

vuonna 1926 Perä-Pohja, jälkimmäisessä tapauksessa tosin hyvin vähän. Vuonna 1920 

Perä-Pohjolainen kirjoitti lakoista lähes yhtä usein kuin kuudesti viikossa ilmestyneet 

Pohjan Kansa ja Pohjolan Sanomat. Kolmesti viikossa ilmestyneessä Perä-Pohjolaisessa 

oli 12 lakkoa käsitellyttä kirjoitusta. Niistä yhdeksässä aiheena oli lakon oikeutus, nel-

jässä väkijoukot ja kahdessa muut asiat. Lakon oikeutuksen suhteen Perä-Pohjolainen 

oli johdonmukainen, kaikissa yhdeksässä kirjoituksessa teemana oli lakon poliittisuus. 

Väkijoukoista huomion sai lakkoa murtava osapuoli, josta kirjoitettiin kolmesti, lakko-

laisia käsiteltiin yhdessä kirjoituksessa. Muista teemoista esiin nostettiin kertaalleen 

niin talous kuin ulkomaatkin. 

Perä-Pohja ehti kirjoittaa vuoden 1926 työtaisteluista vain kerran. Juuri perustettu leh-

ti nosti esiin lakkojen oikeutuksen tai paremminkin sen puutteen työtaistelujen poliitti-

suuden kautta. Samassa, siis ainoassa jutussa muista aiheista Perä-Pohja kirjoitti ulko-

maista. 

Perä-Pohjolaisen ja Perä-Pohjan katsantokanta oli yhtä lailla yksiselitteinen kuin puo-

luekentän toiselta laidalta ponnistaneilla sanomalehdillä. Oikeistolaiset kokoomusleh-

det olivat Kemin seudun työtaisteluissa kiistattomasti työnantajan kanssa samassa rin-

tamassa. Kokoomuspuolueen lisäksi samaan taustayhteisöön kuuluivat työnantajat, 

niin Perämeren pohjukan taloudellinen mahti Kemi-yhtiö yhtä lailla kuin työnantajia 

edustaneet työmarkkinajärjestöt pienempiä työtaisteluun osallistuneita työnantajia 

unohtamatta. Kokoomuslehdillä oli taloudellinen sidos Kemi-yhtiöön, mutta silti Perä-

Pohjolainen ja Perä-Pohja eivät välttämättä olleet etäkirjoitettu Kemi-yhtiön pääkont-

torissa. Lehdet ja työnantajat jakoivat saman näkemyksen työnantajan ja työntekijäin 

oikeuksista ja velvollisuuksista. Lehden edustamaan maailmankuvaan ei mahtunut sen 

enempää työläisten joukkosopiminen kuin työläisten vallan lisääminen työpaikoilla. 

Järin solidaarisia lehtien käsitykset eivät olleet. Samalla tavoin kuin Pohjan Kansan ja 

Pohjan Voiman kohdalla, osasivat myös kokoomuslaiset toimittajat asettaa sanansa 

niin, että kirjoituksissa esitetyt ajatukset saivat taustayhteisöissä hyväksynnän. Toki 
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Kemi-yhtiön tai lehden ulkopuolisten kokoomuslaisten sanelu toimittajien suuntaan oli 

mahdollista, mutta ei silti välttämätöntä. 

Ei siis ihme, että Perä-Pohjolainen ja Perä-Pohja kiistivät kaikin osin lakkojen oikeutuk-

sen. Lehdet näkivät työläisten tavoitteiden olleen pelkästään poliittiset, pohjimmiltaan 

kyse oli vallankumouksen valmistelusta. Vastapuolella olleiden työnantajien ja lakon-

murtajien motiivit puolestaan olivat lehtien mukaan isänmaalliset, vallitsevaa järjes-

telmää ylläpitävät. Kokoomuslehdissä ääneen pääsivätkin juuri viime mainitut ryhmät; 

työnantajien ja näiden edustajien sekä murtajien ääni kuului, lakkoilevien työläisten ei.  

Neljättä aatesuuntaa tutkittujen lehtien joukossa edusti edistyspuolueen äänenkannat-

tajaksi julistautunut Tornion Lehti. Vuonna 1920 lehti julkaisi kuusi työtaisteluja käsitel-

lyttä kirjoitusta. Niistä viidessä aiheena oli lakkojen oikeutus. Väkijoukoista ja muista 

aiheista kirjoitettiin yhdessä tapauksessa. Lakkojen oikeutuksen suhteen Tornion Lehti 

oli määrällisesti suhteellisen tasapuolinen: viidesti teemana oli palkkataistelu, kolmesti 

poliittinen lakko. Ainoan kerran väkijoukkoja käsiteltäessä teemana olivat murtajat. 

Muihin aiheisiin kuuluneen kirjoituksen teema oli puolestaan työnantajien muu toimin-

ta. 

Tornion Lehden näkemyksiä voi pääosin luonnehtia neutraaleiksi, lakkoilijoiden näke-

mykset palkkataisteluista näkyivät torniolaislehden palstoilla, mutta myös työtaistelun 

toisen osapuolen näkemykset saivat sijansa. Erityisen suurta asianharrastusta Tornion 

Lehdellä ei lakkojen suhteen ollut. Vuoden 1920 lakkojen suhteen Tornion Lehti oli 

aktiivisempi kuin kuusi vuotta myöhemmin. Osin tämä johtui oletettavasti siitä, että 

vuonna 1920 lakot koskivat lehden levikkialueen ydintä, Tornion seutua. Vuoden 1926 

kirjoittelun vaisuuteen saattoi osaltaan vaikuttaa sekin, että lehti myytiin heinä–

elokuussa. Toimituksellinen panos saattoi tästä syystä olla vähäistä. Tornion Lehti ei 

tosin muutenkaan ollut kovin kärkäs, lehden palstat täyttyivät pääosin paikallisista ai-

heista, jotka eivät olleet kiistanalaisia. Tutkituista lehdistä poliittisesti lähinnä Tornion 

Lehti oli Pohjolan Sanomia.  

Yhden merkittävän irtioton oikealle Tornion Lehti teki, kun se vuoden 1920 lakkojen 

yhteydessä julkaisi tulikivenkatkuisen ulkopuolelta tulleen artikkelin, jossa lakkolaiset 
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saivat täystyrmäyksen. Valitettavasti tutkimuksessa jää avoimeksi, mitkä olivat lehden 

motiivit julkaisulle.  

Pohjolan Sanomat sekä Pohjan Kansa ja Pohjan Voima katsoivat molempia käsiteltyjä 

lakkokesiä samasta ikkunasta. Lehdet jakoivat yleisellä tasolla tulkinnan 1920-

lukulaisesta sosio-ekonomisesta tilanteesta, ainakin Kemin seudulla ja näiden tässä 

tarkasteltujen työtaisteluiden osalta. Toki lehtien poliittisissa näkemyksissä oli eronsa. 

Perä-Pohjolainen, ja Perä-Pohja niiltä osin kuin kantaa ehti ottamaan, pitivät lakkoile-

vien työläisten toimintaa yksiselitteisesti vallankumouksen valmisteluna. Pohjan Kan-

san ja Pohjan Voiman näkemys on helppo selittää taustana, suomalaisen kommunis-

min avulla. Valkoisen Suomen puolella olleiden lehtien kohdalla jakavana linjana on 

suhtautuminen sisällissotaan ja sen perintönä jääneeseen suomalaiseen yhteiskun-

taan. Pohjolan Sanomien linja oli kansakunnan eheyttämiseen pyrkivä, integraation 

linja. Perä-Pohjolaisen ja Perä-Pohjan linjaa voi luonnehtia repression linjaksi, jonka 

tarkoituksena oli suomalaisen yhteiskunnan puhdistaminen epäterveenä pidetystä 

aineksesta. Ei pelkästään bolshevismista, vaan sosialismista laajemminkin. 
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Liitteet 

Liite 1. Kartta Kemin seudun sahalaitoksista vuonna 1893. 

 

Perä-Pohjolan sahat Kemi-yhtiön perustamisen aikaan vuonna 1893. Myöhemmin perustettiin saha 

Mansikkaniemeen (Karihaaran ja Laitakarin välissä) lähelle Kemin kaupungin keskustaa sekä Veitsi-

luotoon (hiukan Laitakarin sahan koillispuolelle). Osa kartasta, jonka on laatinut Meinander 1950 (teok-

sesta Virtanen, Sakari: Lapin leivän isä – 100 vuotta Kemiyhtiön historia. 1993) 

Liite 2. Puolueiden äänimäärät ja –osuudet Kemin seudulla, Oulun pohjoisessa vaalipii-

rissä ja koko maassa eduskuntavaaleissa vuosina 1919, 1922 ja 1924. 

TAULUKKO 1a. Puolueiden äänimäärä ja -osuus eduskuntavaaleissa Kemin seudun 
viidessä kunnassa, Oulun pohjoisessa vaalipiirissä ja koko maassa vuoden 1919 
eduskuntavaaleissa. 

Eduskuntavaalit 1919 

 
sdp 

 
kok. 

 
ed. 

 

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä osuus 

Kemi 240 42.0 144 25.2 125 21.9 

Tornio 145 30.4 112 23.5 150 31.4 

Simo 224 27.7 39 4.8 21 2.6 

Kemin mlk. 876 47.4 63 3.4 99 5.4 

Alatornio 768 35.2 52 2.4 118 5.4 

viisi kuntaa yhteensä 2253 38.3 410 7.0 513 8.7 

Oulun pohj. vaalipiiri 6953 26.2 2469 9.3 1327 5.0 

koko maa 365046 38.0 151018 15.7 161768 16.8 
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Eduskuntavaalit 1919 

 
ml. 

 

muut listat yh-
teensä yhteensä 

 

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä 

 Kemi 63 11.0 0 0 572 
 Tornio 70 14.7 0 0 477 
 Simo 524 64.9 0 0 808 
 Kemin mlk. 804 43.5 0 0 1850 
 Alatornio 1233 56.6 0 0 2179 
 viisi kuntaa yhteensä 2694 45.8 0 0 5886 
 Oulun pohj. vaalipiiri 15744 59.4 0 0 26493 
 koko maa 164182 17.1 119087 12.4 961101 
 Lähde: XXIX Vaalitilasto. 9 Eduskuntavaalit vuonna 1919. Helsinki 1920. Sivut 55, 78-79. 

   
TAULUKKO 1b. Puolueiden äänimäärä ja -osuus eduskuntavaaleissa Kemin seudun 
viidessä kunnassa, Oulun pohjoisessa vaalipiirissä ja koko maassa vuonna 1922. 

Eduskuntavaalit 1922 

 
sdp 

 
kok 

 
ed.1) 

 

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä osuus 

Kemin kaup. 48 8.2 183 31.2 0 0.0 

Tornio 17 4.0 158 37.3 0 0.0 

Simo 26 2.9 39 4.3 0 0.0 

Kemin mlk. 52 2.6 98 4.8 0 0.0 

Alatornio 79 3.7 78 3.6 0 0.0 

viisi kuntaa yhteensä 222 3.6 556 9.1 0 0.0 

Oulun pohj. vaalipiiri 551 2.0 3954 14.3 0 0.0 

koko maa 216681 25.0 157116 18.2 78048 9.0 
Eduskuntavaalit 1922 

 
ml.1) 

 
sstp/stpv 

 
muut listat  

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä osuus 

Kemin kaup. 158 26.9 198 33.7 0 0.0 

Tornio 141 33.3 107 25.2 1 0.2 

Simo 555 61.5 283 31.3 0 0.0 

Kemin mlk. 861 42.4 1018 50.2 0 0.0 

Alatornio 1236 57.1 770 35.6 0 0.0 

viisi kuntaa yhteensä 2951 48.3 2376 38.9 1 0.0 

Oulun pohj. vaalipiiri 14976 54.3 8088 29.3 19 0.1 

koko maa 177029 20.5 128181 14.8 108186 12.5 
1) Oulun pohjoisessa vaalipiirissä Maalaisliitolla ja edistyspuolueella vaaliliitto, jossa maa-
laisliitto sai 14113 ja edistyspuolue 863 ääntä. Kuntakohtaisesti äänimäärien jakautumista 
ei ole tilastoissa. 
TAULUKKO 1c. Puolueiden äänimäärä ja -osuus eduskuntavaaleissa Kemin seudun viidessä 
kunnassa, Oulun pohjoisessa vaalipiirissä ja koko maassa vuonna 1924. 

Eduskuntavaalit 1924 

 
sdp 2) 

 
kok. 2) 

 
ed. 2) 

 

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä osuus 

Kemin kaup. 48 8.1 202 34.2 117 19.8 
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Tornio 15 3.7 156 38.2 108 26.5 

Simo 59 6.6 51 5.7 24 2.7 

Kemin mlk. 129 6.1 104 4.9 95 4.5 

Alatornio 214 9.3 106 4.6 71 3.1 

yhteensä 465 7.4 619 9.8 415 6.6 

Oulun pohj. vaalipiiri 1045 3.9 4007 15.0 1151 4.3 

koko maa 255068 29.0 166880 19.0 79937 9.1 

Eduskuntavaalit 1924 

 
ml. 

 
sstp/stpv 2) 

muut listat yh-
teensä 

 
ääniä osuus ääniä osuus ääniä osuus 

Kemin kaup. 39 6.6 184 31.1 1 0.2 

Tornio 35 8.6 94 23.0 0 0.0 

Simo 538 60.2 222 24.8 0 0.0 

Kemin mlk. 800 37.9 983 46.6 0 0.0 

Alatornio 1183 51.7 715 31.2 0 0.0 

yhteensä 2595 41.2 2198 34.9 0 0.0 

Oulun pohj. vaalipiiri 13951 52.4 6456 24.2 31 0.1 

koko maa 177982 20.2 91839 10.4 107235 12.2 
2) Kokoomuksella ja edistyspuolueella vaaliliitto, samoin sosialidemokraattisella puolueella 
sekä työväen- ja pienviljelijäin puolueella 

Lähde: XXIX Vaalitilasto. 11 Eduskuntavaalit vuonna 1924. Helsinki 1925. Sivut 31, 44-45. 

 

Liite 3. Kirkonkirjoihin merkitty väkiluku Kemin seudulla- 

TAULUKKO 2. Kirkonkirjoihin merkitty väkiluku vuoden viimeisenä päivänä 

 
Kemi Tornio Kemin mlk. Alatornio Simo yhteensä 

1919 2563 2072 8085 9652 3419 25791 

1920 2579 2166 8290 9790 3475 26300 

1925 3064 2272 11906 10119 3722 31083 

1926 3279 2231 12293 10368 3719 31890 

Suomen tilastollinen vuosikirja 1921, 1922, 1927, 1928. 
 

Liite 4. Lakkoa käsitelleiden kirjoitusten kokonaismäärä tutkituissa lehdissä vuonna 

1920. 

 

Liite 5. Kesän 1920 lakkokirjoituksissa käsitellyt aiheet. 

TAULUKKO 4. Sanomalehtien lakkokirjoituksissa vuonna 1920 käsittelemät aiheet 

 
Pohjan Kansa Pohjolan Sanomat Perä-Pohjolainen Tornion Lehti 

Uutisia yhteensä 14 14 12 6 

Pohjan Kansa Pohjolan Sanomat Perä-Pohjola inen Tornion Lehti

14 14 12 6

Lähde: Pohjan Kansa, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohjola inen ja  Tornion Lehti  1.5. - 31.7.1920

TAULUKKO 3. Lakkoja käsitelleiden kokonaismäärä lehdissä vuonna 1920
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Oikeutus 6 6 9 5 

Väkijoukot 6 5 4 1 

Muut 6 3 2 1 

Lähteet: Pohjan Kansa, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohjolainen ja Tornion Lehti 1.5.-31.7.1920 

 

Liite 6. Kesän 1920 lakkokirjoituksissa käsitellyt teemat. 

TAULUKKO 5. Tutkittujen sanomalehtien lakkokirjoituksissa  
käsittelemät teemat kesällä 1920. 

 

Pohjan 
Kansa 

Pohjolan Sano-
mat 

Perä-
Pohjolainen 

Tornion 
Lehti 

Uutisia yhteensä 14 14 12 6 

     Palkkataistelu 6 5 0 5 

Poliittinen lakko 0 3 9 3 

     Lakonmurtajat 4 5 3 1 

Lakkolaiset 3 1 1 0 

     Talous 3 2 1 0 

Julkinen valta 0 0 0 0 

Ulkomaat 1 0 1 0 
Työnantajien muu toimin-
ta 2 1 0 1 

Lähteet: Pohjan Kansa, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohjolainen ja Tornion Lehti 1.5.-31.7.1920 

 

Liite 7. Lakkoa käsitelleiden kirjoitusten kokonaismäärä tutkituissa lehdissä vuonna 

1926. 

 

 

Liite 8. Tutkittujen sanomalehtien lakkokirjoitusten aiheet kesällä 1926. 

TAULUKKO 7. Sanomalehtien lakkokirjoituksissaan käsittelemät  
aiheet kesällä 1926. 

 

Pohjan  
Voima 

Pohjolan  
Sanomat 

Perä-
Pohja 

Tornion 
Lehti 

Uutisia yhteen-
sä 136 53 1 4 

     Oikeutus 28 7 1 0 

Väkijoukot 106 23 0 3 

Muut 48 27 1 1 

Lähteet: Pohjan Voima, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohja ja Tornion Lehti 1.6.-31.8.1926. 

 

Pohjan Voima Pohjolan Sanomat Perä-Pohja Tornion Lehti

136 53 1 4

Lähde: Pohjan Kansa, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohja ja  Tornion Lehti  1.6. - 31.8.1926

TAULUKKO 6. Lakkoja käsitelleiden kokonaismäärä lehdissä vuonna 1926
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Liite 9. Kesän 1926 lakkokirjoituksissa käsitellyt teemat. 

TAULUKKO 8. Tutkittujen sanomalehtien lakkokirjoituksissa käsittelemät teemat 
kesällä 1926. 

 

Pohjan 
Voima 

Pohjolan  
Sanomat 

Perä-
Pohja 

Tornion 
Lehti 

Uutisia yhteensä 136 53 1 4 

     Palkkataistelu 21 6 0 0 

Poliittinen lakko 7 3 1 0 

     Lakonmurtajat 56 14 0 1 

Lakkolaiset 73 17 0 3 

     Talous 8 7 0 0 

Julkinen valta 19 14 0 1 

Ulkomaat 2 5 1 0 
Työnantajien muu toi-
minta 26 6 0 0 

Lähteet: Pohjan Voima, Pohjolan Sanomat, Perä-Pohja ja Tornion Lehti 1.6.-31.8.1926. 

 


