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Johdanto  

 

Nuoriso valmis on taistelemaan, todetaan vanhassa työväenlaulussa.1 Olen usein 

tulkinnut sen tarkoittavan taistelua riistäjiä ja muita työväenluokan vastustajiksi 

katsottuja vastaan, mutta miten käy, kun tämä nuoriso taisteleekin keskenään?  

Sosialidemokraattinen nuorisotoiminta on historiansa aikana saanut kokea monenlaisia 

sisäpolitiikkaan liittyviä tapahtumia emopuolueensa Suomen Sosialidemokraattisen 

Puolueen (SDP) kyljessä. Tutkielmani käsittelee tällaisiin tapahtumiin liittyvää 

sosiaalidemokraattien puoluehajaannusta 1950-luvulla. 

Kandidaatintutkielmani käsittelee Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton (SSN) 

hajoamista vuoden 1959 edustajakouksessa Suomen Sosialidemokraatin ja Päivän 

Sanomien näkökulmista. Pyrin etsimään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

Miten lehdet suhtautuivat nuorisoliiton hajoamiseen? Mistä nuorisoliiton hajoaminen 

niiden mukaan johtui? Miten he käsittelivät ja kuvailivat toista osapuolta? Samalla olen 

tarkastellut sitä, miten lehtien kirjoittelu kehittyi ajan kuluessa ja tapahtumien edetessä. 

Käsittelen jakolinjoja sekä nuorisoliitossa ja puolueessa että tarkastelemieni lehtien 

välillä, koska ne olivat saman riidan osapuolten eri osa-alueita. Tutkin kaikkea sitä 

kirjoittelua, jossa käsiteltiin nuorisoliiton tapahtumia asettamallani aikarajauksella. Olen 

tarkastellut lehdissä julkaistuja pakinoita, mutta myös artikkeleja, reportaaseja ja muita 

kirjoituksia, kuten ilmoituksia.  

Tarkemmaksi aikarajaukseksi tutkimukselleni olen asettanut 15.5.1959–16.6.1959. 

Nuorisoliiton hajoamiseen johtanut kokous järjestettiin 15.5.1959, joka on nähdäkseni 

loogisin aloituspiste kandidaattitutkielman laajuuden huomioiden.2  Lehtien kiivain ja 

aktiivisin kirjoittelu tapahtumia koskien myös asettuu hyvin selkeästi asettamalleni 

aikarajaukselle.  Katson myös, että nuorisoliitto saavutti lopulliseen 

hajoamispisteeseensä, kun uusi Sosialidemokraattisten Nuorten Keskusliitto eli SNK 

perustettiin. Tutkielman rakenne etenee kronologisesti alkaen lehtien ensimmäisistä 

 
1 Kari 2007 ”Nuorison marssi”, 11  
2 Laakso & Åberg 2006, 152 



4 
 

reaktioista Lahden edustajakokouksen tapahtumiin, niiden jälkipuintiin ja päättyen 

lopulta reaktioihin uuden nuorisoliiton perustamista koskien. 

SDP:n puoluehajaannusta on toki käsitelty suhteellisen paljon, mutta aikaisempi 

tutkimus aiheesta on hyvin hajanaista. Muun muassa emopuolue SDP ei edelleenkään 

ole julkaissut tutkimusta, jossa olisi käsitelty puolueräjähdyksestä3 alkavaa aikaa. 

Varsinkaan tarkastelemani Päivän Sanomat ei ole saanut osakseen suurta 

tutkimuksellista huomiota, ja lehdestä löytyikin kattavinta tietoa ainoastaan Aarre 

Simosen elämäkerran kautta.  

Nuorisoliiton hajoamista itsessään on toki käsitelty, mutta siinä on nähtävissä 

suhteellisen selkeästi skogilaisvastainen4 asenne. Esimerkiksi juuri nuorisoliiton 

hajoamisesta puhutaan usein valtaustoimenpiteenä, eikä niinkään erimielisyyksien 

aiheuttamana riitana.  Tutkielmani ei kuitenkaan tule arvioimaan osapuolten toimien 

oikeudellisuutta, hyvyyttä tai pahuutta, vaan heidän argumentointiaan ja näkemyksiään 

sellaisina kuin tutkimani lehdet ne halusivat esittää. 

Tutkimuskirjallisuudeksi olen valinnut Mikko Laakson ja Veijo Åbergin kirjoittaman 

demarinuorille omistetun historiateoksen Sosialismiin – Sosialidemokraattiset nuoret 

1906–2006.  Kirja antoi myös innostuksen tutkielman aiheeseen ja se antaa taustatietoja 

liiton suhteesta puolueeseen sekä itse liiton hajoamiseen johtaneista tapahtumista. 

Lauri Haatajan teos Suomen Työväenliikkeen historia selkeyttää puolueen sekä 

nuorisoliiton hajoamiseen johtaneita tapahtumia. Olen myös hyödyntänyt Emil Skogin 

muistelmateosta Emil Skog, sosialisti ja patriootti, muistelee kartoittaessani 

puoluehajaannuksen taustatekijöitä. 

Pentti Peltoniemen ja Hannu Rajalan kirjoittama elämänkertateos Sapeli Simonen tarjosi 

tietoja Päivän Sanomien taustoja koskien. Päiviö Tommilan ja Raimo Salokankaan 

tekemä Sanomia kaikille – Suomen lehdistön historia sen sijaan auttoi taustoittamaan 

Suomen Sosialidemokraatin historiaa.  

 
3 Puoleräjähdys on aikalaisten käyttämä termi, joka kuvaa SDP:n puoluehajaannusta. 
4 TPSL:n puheenjohtaja Emil Skogin mukaan nimetty SDP:n sisäinen opposito. 
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Tutkimusmetodinani olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Olen siis 

tarkastellut lehden kirjoittelua ja valinnut siitä tärkeimmät kirjoitukset. Näitä 

tulkitsemalla ja vertailemalla olen tuottanut johtopäätöksiä. Olen myös tarkastellut 

kirjoittajien mahdollisia motiiveja, eli tehnyt koordinoivaa tulkintaa.5 Tässä olen 

hyödyntänyt Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven teosta Laadullinen tutkimus ja 

sisällönanalyysi. Tämä metodi toimii erityisesti pakinoita ja mielipidekirjoituksia 

tarkastellessa, mutta sitä voidaan myös soveltaa tavanomaisempiin uutisartikkeleihin. 

Ensiksikin kun kyse on puoluelehdistöstä, on niille tavanomaista käyttää uutisoinnissaan 

hyvin värikästä kieltä aihetta koskien. Yhtä hyvin voidaan muodostaa päätelmiä siitä, 

mitä lehti on päättänyt olla julkaisematta tai mitä uutisartikkeli jättää sanomatta.  

Olen tarkastellut nuorisoliiton hajoamista kahdesta erilaisesta näkökulmasta, joista 

kumpikin katsoi tapahtumahetkellä edustavansa sosialidemokraattista 

maailmankatsomusta. Olen valinnut lähteikseni SDP:n oman lehden Suomen 

Sosialidemokraatin sekä Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton eli TPSL:n 

Päivän sanomat. Suomen Sosialidemokraatti (1895) aloitti toimintansa viikkolehtenä, 

mutta muuttui vuonna 1899 kuusipäiväiseksi lehdeksi.6  Atte Pohjanmaa toimi Suomen 

Sosialidemokraatin päätoimittajana 1952–1968, ja hänen kaudellaan lehti pysyi 

puolueriidassa SDP:n pää-äänenkannattajana. 7 Suomen Sosialidemokraatin levikki oli 

1950-luvun alussa noin 45 000, mutta se laski puoluehajaannuksen aikana.8 Päivän 

Sanomien levikki nousi vuoteen 1958 mennessä 23 000:een ja sen sanotaan olleen 

lähellä Suomen Sosialidemokraatin silloista levikkiä.9 

Päivän Sanomat (1957–1972) oli SDP:n sisäisen opposition ja myöhemmin Työväen ja 

Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton vuonna 1957 perustama lehti, jonka 

päätoimittajana toimi Matti Kurjensaari 1957–1959.10  Lehteä julkaisseen yhtiön 

taustalla vaikuttivat SDP:n opposition lisäksi myös Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto 

(SAK) ja Työväen Urheiluliitto TUL. 11 Tarkastelen molempien lehtien näkökulmia 

 
5 Tuomi & Sarajärvi 2009 
6 Tommila & Salokangas 1998, 70–71 
7 Salminen 1995, 23–24 
8 Tommila & Salokangas 1998, 251 
9 Peltoniemi & Rajala, 1981, 141-142 
10 Kolbe 2004, 152 
11 Peltoniemi & Rajala 1981, 140–142 
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dramaattisesta edustajakouksesta alkaen ja päättyen uuden nuorisoliiton perustamisen 

tienoille.  

 

Historiallinen tausta 

Nuorisoliiton hajoaminen oli sivujuonne jo aikaisemmin alkaneelle 

puoluehajaannukselle. Sosialidemokraattien hajaannus oli pitkä prosessi, jonka 

katsotaan alkaneen jo 1950-luvun alkupuolella ja kattaneen miltei koko 

sosialidemokraattisen järjestökentän. 12 Hajaannus puolueessa alkoi kunnolla vuonna 

1956 johtuen ristiriitaisesta suhtautumisesta samana vuonna alkaneeseen yleislakkoon.  

SDP:n oikeaa laitaa edustaneen Väinö Leskisen mukaan nimetty leskisläisten ryhmä, joka 

toimi lakon aikana SDP:n sisäisenä oppositiona, arvosteli tuolloin yleislakon toimivuutta 

ja tarpeellisuutta sekä suhtautui kriittisesti silloiseen Suomen Ammattiyhdistysten 

Keskusjärjestön johtoon (SAK). 13 Oikeistososialidemokraateiksi mielletyt 

sisäasiainministeri Väinö Leskinen ja SDP:n entinen puheenjohtaja Väinö Tanner 

suhtautuivat yleislakkoon hyvin torjuvasti.14 

Puolueen sisäinen jakautuminen voitiin nähdä vahvemmin jo vuoden 1955 

presidentinvaalien ehdokasasettelussa. Puoluekokouksessa 1955 nimettiin kaksi 

ehdokasta, joita olivat K.-A. Fagerholm ja Väinö Tanner. Jo tässä ehdokasasettelussa on 

nähtävillä sisäinen jakautuminen ammattiyhdistyssosialisteihin, jotka kannattivat 

Fagerholmia ja asevelisosialisteihin15, jotka puolestaan seisoivat Tannerin takana.16 

Leskisläisten järjestäytyminen vuoden 1957 puoluekokouksessa sotasyylliseksi tuomitun 

ja sittemmin vankeudesta vapautuneen Väinö Tannerin taakse tuotti tulosta. Tanner 

voitti vastustajansa K.A Fagerholmin puheenjohtajakisassa, minkä johdosta 

vähemmistöön jääneet marssivat kokoussalista ulos. Vähemmistöryhmää kutsuttiin 

 
12 Laakso & Åberg 2006, 143 
13 Haataja, 1976, 325 
14 Skog, 1971, 389 
15 Suomen Aseveljien liitossa toimineita sosialidemokraatteja, jotka tekivät yhteistyötä 
oikeistopoliitikkojen kanssa.  
16 Skog, 1971, 371 
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nimellä ”skogilaiset” entisen puoluejohtaja Emil Skogin mukaan, joka tulisi myöhemmin 

toimimaan tulevan puolueen puheenjohtajana. 17 

Puolue kuitenkin säilyi vielä yhtenä kappaleena vuoteen 1958 saakka. Tuona vuonna 

pidettyjen eduskuntavaalien jälkeen, joissa SDP menetti kuusi paikkaa, yksitoista 

skogilaista kansanedustajaa erosi puolueesta omaksi eduskuntaryhmäkseen ja 

myöhemmin vuonna 1959 omaksi puolueekseen Työväen ja Pieniviljelijäin 

Sosialidemokraattinen Liitoksi. 18 Miltei heti puolueen perustamisen jälkeen alettiin 

käymään TPSL:n ja SDP:n välillä kamppailua sosialidemokraattisten järjestöjen 

hallinnasta, joista kandidaatintutkielmani käsittelee nuorisoliiton hajaannusta. 

Vuonna 1959 tapahtunut nuorisoliiton hajoaminen ei ollut historiallisesti yksittäinen 

tapaus, sillä sosialidemokraattinen nuorisoliike oli käynyt läpi hajaantumisen jo vuonna 

1919, jolloin se hajosi kommunistien ja sosialidemokraattien välisessä ristiriidassa.19 

Nuorisoliitossa voitiin nähdä erimielisyyden merkkejä jo vuoden 1956 

edustajakokouksessa. Kokouksessa syntyi kiistaa muun muassa sihteerin valitsemisesta 

liitolle, jolloin eri edustajat ryhmittyivät aktiivisesti ehdokkaidensa taakse. Tämä 

jakautuminen noudatti hyvin pitkälti samaa linjaa, joka sosialidemokraattiseen 

liikkeeseen oli jo aikaisemmin muodostunut - Oikeistososialidemokraattiset leskisläiset 

ja vasemmistososialidemokraattiset skogilaiset. 20  

Ainekset nuorisoliiton hajoamiselle oli siis kerätty jo aikaa sitten ja ne noudattelivat 

emopuolueessa vallinneita jakolinjoja. Kun puolue oli virallisesti hajonnut, tuli tämä 

hajoaminen oireilemaan myös muihin sen järjestöihin. Nuoriso oli valmis taistelemaan. 

 

 

 

 
17 Haataja 1976, 326 
18 Haataja 1976, 328 
19 Laakso & Åberg, 2006 51–62 
20 Laakso & Åberg, 2006 143–146 
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1. Lahden myrskyisä kokous 

 

1.1 Tiedot kokouksen tapahtumista saavuttavat lehdistön 

 

Valtakunnallisten järjestöjen korkein päättävin elin on yleinen edustajakokous, jossa 

määritellään esimerkiksi poliittisten nuorisojärjestöjen poliittiset linjat tuleviksi vuosiksi. 

Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton kolmastoista edustajakokous kokoontui 

Lahteen 15.5.1959 teemanaan ”Toveruus – sosialidemokratia”.21 SSN:n 

edustajakokousta seurattiin Suomen Sosialidemokraatissa jo kokouspäivästä lähtien 

15.5.1959. Kokouspäivänä julkaistussa artikkelissa kuvataan osanottajia, esitysten 

määrää ja muuta kokouksen sisältöä. Edustajakokouksen yllä sanotaan olevan 

”jännittyneisyyden ilmapiiri” jonka sanotaan liittyvän nuorisoliiton ja puolueen väliseen 

suhteeseen. 22  Lehdessä siis selvästi tiedostettiin liiton sisäiset ristiriidat, ja tapahtumia 

haluttiin seurata tarkasti alusta alkaen.  

Tätä päätelmää vahvistaa se, että kokouksen tapahtumiin reagoitiin lehdessä heti 

seuraavana päivänä. Etusivun artikkelissa kuvailtiin kokouksessa ilmenneitä ristiriitoja, 

kuten liiton sihteerin selvitystä edustajavaltuuksien tarkistuksesta, jota lehti kuvaili 

”ylimalkaiseksi”. Myös kokouksen puheenjohtajan toimintaa kutsuttiin ”yltiöpäiseksi”.  

Artikkeli jatkui toiselle sivulle, jossa edustusvaltakirjoihin liittyviä epäselvyyksiä avattiin 

tarkemmin. Lehti väitti, että edustajakokoukseen oli solutettu kymmeniä henkilöitä, 

joilla ei olisi ollut sääntöjen mukaisia edustusoikeuksia. Lehti kutsui näitä soluttautujia 

”paperiosastoiksi”, eli sellaisiksi nuorisoliiton osastoiksi, jotka eivät ole olemassa kuin 

paperilla.  

Esimerkiksi otetiin Otalammen Sos.-Dem. nuoriso-osaston edustajaksi nimetty Aarne 

Roine. Kyseinen osasto oli artikkelin mukaan ollut toimimaton jo kymmenen vuotta, 

joten Aarne Roineen edustusoikeus voitiin kyseenalaistaa. Artikkelin tietojen mukaan 

kokouksessa ei annettu puheenvuoroja niille, jotka näitä asioita toivat esille, eikä kokous 

 
21 Laakso & Åberg, 2006 152 
22 Suomen Sosialidemokraatti 15.5.1959 
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kyennyt etenemään edes kokousvirkailijoiden valitsemiseen, mikä johtui lehden mukaan 

puheenjohtajan ja sihteerin taktikoinnista. 23 

Sosialidemokraatissa kokouksen tuore ja laaja jälkipuinti ilmestyi samana päivänä. 

Reportaasissa selostettiin alusta alkaen kokouksessa ilmenneitä väitettyjä 

laittomuuksia: aikaisempana päivänä mainittujen paperiosastojen kerrottiin tuoneen 

liiton johdolle 100 – 85 äänienemmistön. Lehti myös syytti suoraan nuorisoliiton silloista 

johtoa näiden paperiosastojen masinoimisesta. 24 

Kun leskisläinen ryhmä jäi kokouksessa vähemmistöön, päätti se olla asettamatta 

ehdokkaita liiton johtoon ja marssi kokouksesta ulos laulettuaan liittomarssi Nuorten 

vartion ja käännettyään selkänsä puhetta pitämään tulleelle skogilaispuheenjohtaja 

Pentti Kymensalolle.25 Kokouksesta ulos marssineet leskisläiset ryhtyivät jo 

edustajakokouksen aikana suunnittelemaan uutta nuorisoliittoa, joka perustettiinkin jo 

14.6.1959 Porin työväentalossa.26 

Lehti otti selkeän kannan, että kokous oli laiton ja tätä perusteltiin muun muassa Heimo 

Taskinen -nimisen aktiivin tekemän selvityksen avulla. Taskisen mukaan valtakirjojen 

tarkastamista ei päästy aloittamaan kahta päivää ennen kokouksen alkua, mitä 

liittotoimikunta oli toivonut arveltuaan tarkastuksen vaativan tavallista enemmän työtä.  

Myöskään edustajakokousedustajien valtakirjojen luetteloa ei tarkastajille luovutettu. 

Valtakirjojen tarkastusta lykättiinkin toistuvasti, joten tarkastajat olettivat sen 

tapahtuvan Lahdessa ennen kokouksen alkua.  Kokouksen puheenjohtaja kuitenkin 

ilmoitti liittotoimikunnan valinneen kokouksessaan uudet tarkastajat, jotka suorittivat 

tarkastuksen hyväksyen itselleen sopiviksi katsomansa kokousedustajat ja hyläten 

”vastenmieliset”. 27 

Muutama päivä myöhemmin ilmestyneissä numeroissa käsiteltiin edustajakokouksen 

vähemmistöön jääneiden yhteistä kokoontumista Lahden Työväenyhdistyksen salissa. 

Uutisessa viitattiin tähän ryhmään ”todellisten nuorisoliittolaisten” nimityksellä, joka 

 
23 Suomen Sosialidemokraatti 16.5.1959 
24 Suomen Sosialidemokraatti 17.5.1959 
25 Laakso & Åberg, 2006 151–156 
26 Laakso & Åberg, 2006 156–158 
27 Laakso & Åberg 2006 152–154 
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”sorrettiin vähemmistöön”. Juhlasaliin kerrottiin jopa ”vyöryneen” väkeä 

edustajakokouksen laulukilpailun päätyttyä. 28  

 Lehti puhui kuvitetussa uutisartikkelissaan tapahtumista ”Lahden kahtena 

kokouksena”, jolla viitattiin sekä edustajakokoukseen, että vähemmistöön jääneiden 

omaan kokoontumiseen. 29 

Pari päivää myöhemmin julkaistiin ensimmäinen nuorisoliiton tapahtumia kuvaava 

pilakuva, jonka on piirtänyt Tapani Kovanen, joka aloitti Suomen Sosialidemokraatin 

pilapiirtäjänä 1957 nimimerkillä Stefan30. Kuvassa TPSL:n perustajajäsen Aarre 

Simonen31 kaatoi kastelukannusta vettä kahden puun juurelle. Pieneen, lehdettömään 

ja kuivuneeseen puuhun oli sidottu ja naulattu oksa, johon oli kiinnitetty lappu, jossa luki 

Sos.-dem. Nuorisoliitto. Itse puuhun kiinnitetyssä lapussa taas luki skogilaisuus. 

Pilakuvan otsiksi oli kirjattu Ymppäystä. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Suomen Sosialidemokraatti 19.5.1959 
29 Suomen Sosialidemokraatti 20.5.1959 
30 Ylönen 2001, 273 
31 Peltoniemi & Rajala 1981, 156 
32 Stefanin pilapiirros Suomen Sosialidemokraatti 21.5.1959 
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Stefanin pilapiirroksen sanoma oli, että Aarre Simonen yritti ympätä, eli varttaa33 Sos.-

Dem. Nuorison Skogilaisuuden puuhun. Skogilaisuus taas kuvattiin mustana ja 

lehdettömänä puuna, joten Stefan ei selvästikään pitänyt sitä kovin eläväisenä tai 

eloisana liikkeenä. Nuorisoliittoa kuvaava oksa sen sijaan kuvattiin lehtevänä, mikä 

implikoi, että skogilaisuus haki Stefanin mukaan uutta eloa yrittämällä varttaa 

nuorisoliikkeen osaksi itseään.  

Suomen Sosialidemokraatti otti hyvin torjuvan kannan Lahden tapahtumia ja SSN:n 

silloista johtoa kohtaan. Lehti vaikuttaa pyrkineen todistamaan Lahden kokouksen 

laittomuudet suurella määrällä todisteita, jotka perustuivat suurimmaksi osaksi paikalla 

olleiden todistuksiin. Lehti myös identifioi liiton vallanneen vastapuolen skogilaisiksi 

hyvin aikaisessa vaiheessa, mistä kertoo muun muassa Stefanin pilapiirros.  Useissa 

Suomen Sosialidemokraatin uutisartikkeleissa SSN:n skogilainen johto pyrittiin 

esittämään moraalittomina ja heihin viitattiin useasti ”väärinpelaajien” nimityksellä. 

Nuorisoliiton hajoamiseen syyllistyivät siis Suomen Sosialidemokraatin näkemyksen 

mukaan ensisijaisesti SSN:n johto, joka käytti kokouksessa sen tietojen mukaan laittomia 

keinoja enemmistön saamiseksi. 

Päivän Sanomat valitsi hyvin erilaisen linjan Suomen Sosialidemokraattiin verrattuna. 

Suomen Sosialidemokraatti vaikuttaa seuranneen edustajakokousta Päivän Sanomia 

suuremmalla mielenkiinnolla, sillä se kirjoitti edustajakokouksesta jo ensimmäisenä 

kokouspäivänä. Päivän sanomat sen sijaan kirjoitti ensimmäisen kerran asiaan liittyen 

vasta 17.5.1959, jolloin kokous oli jo päättynyt.  

Päivän Sanomat muotoili edustajakokouksen tapahtumat siten, että nuorisoliitto olisi 

sen myötä ”säilynyt itsenäisenä”. Tarkemmin ilmaistuna tekstissä ilmaistiin nuorisoliiton 

säilyneen itsenäisenä ja vapaana ”leskisjuntasta”. Leskisläisten kerrottiin jääneen 

yksinkertaisesti vähemmistöksi ja enemmistön olleen itsenäisen nuorisoliiton kannalla. 

Artikkelissa ei mainittu, että kokouskäytänteissä olisi ilmennyt laittomuuksia tai että 

niitä olisi nostettu kokouksen aikana esille. Sen sijaan tekstissä mainittiin 

kansanedustaja Viljo Virtanen, joka kieltäytyi nuorisoliiton sosiaalineuvoston 

 
33 Ymppäys, eli varttaminen tarkoittaa versonpätkän siirtämistä toiseen samaa lajia olevaan kasviin.  
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puheenjohtajan roolissa esittelemästä neuvoston esitystä ja käytti lehden mukaan 

”törkeän puheenvuoron”: 

 

Se ryhmä, joka on täällä kokouksessa enemmistönä, ei pysty tätä asiaa 

käsittelemään ja se ryhmä, joka on vähemmistönä ei halua sitä käsitellä. 34 

 

Päivän Sanomat siis pyrki uutisoinnillaan ja kirjoituksillaan luomaan kuvan laillisesti ja 

asiallisesti sujuneesta edustajakokouksesta ja asetti kritiikkiä esittäneet 

kokousedustajat häviöstään katkeraksi vähemmistöksi. Myös Päivän Sanomat identifioi 

vastapuolen selkeästi leskisläisiksi, joten jakolinjat ovat olleet selvät. Päivän Sanomilla 

oli myös halu näyttää nuorisoliitto sellaisessa valossa, ettei alistuisi emopuolueensa 

SDP:n tahdon alle, jossa leskisläiset olivat johtotehtävissä.  

Tätä ajatusta tukee myös lehdessä julkaistu nuorisoliiton puheenjohtajaksi valitun Pentti 

Kymensalon puhe, jonka hän oli pitänyt myös edustajakokouksen 

päättäjäisseremoniassa. Kymensalon puhe käsitteli enimmäkseen kokouksessa 

ilmenneitä ristiriitoja ja se peräänkuulutti sosialidemokratiaan perinteisesti kuuluvaa 

suvaitsevaisuutta. Kymensalon mukaan hänen taustaryhmänsä tavoite oli pitää liitto 

erillään käynnissä olleesta puoluehajaannuksesta, jonka hän katsoo pohjautuvan 

suurimmilta osin henkilökohtaisuuksiin. 35 Itse Kymensalon motiiveja voidaan vain 

arvailla, mutta lehden päätös julkaista puhe oli selvästi keino luoda liiton johdosta 

puolueeton ja neutraali kuva, vaikka todellisuus olisikin ollut muuta.  

Lehti julkaisi myös muita SSN:n esittämiä julkilausumia ja tiedotteita, joissa tehtiin 

tiettäväksi pyrkimys sovintoon vähemmistöön jääneiden ja SSN:n johdon kanssa. Näissä 

tiedotteissa ei käytetty selkeitä nimityksiä ryhmittymille kuten skogilaiset tai leskisläiset, 

vaan puhuttiin enemmistöstä ja vähemmistöstä. Yhdessä tällaisessa tiedotteessa, joka 

käsitteli ensisijaisesti SSN:n valitun hallituksen ensimmäistä kokousta, SSN väitti 

 
34 Päivän Sanomat 17.5.1959 
35 Pentti Kymensalo, (Nyt tarvitaan suvaitsevaisuutta) Päivän Sanomat 21.5.1959 
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edelleen olevan edellytyksiä kiistelevien osapuolten yhteistoiminnalle ja yhtenäiselle 

nuorisoliikkeelle. 36  

Toistuva teema näissä tiedotteissa oli halu näyttää vähemmistöön jäänyt osapuoli riidan 

haastajana ja SSN:n viattomampana, puolueriidan ulkopuolella pysyttelevänä toimijana. 

Tarkoitus lienee ollut häivyttää kokouksessa kyseenalaistettavissa olevat 

kokouskäytännöt ja SSN:n johdon skogilaismielisyys. Tavoite on myös ollut pitää liitto 

yhtenäisenä ja toimintakykyisenä. Samoin kyse on varmasti ollut liiton olemassaolon 

oikeutuksen ylläpitämisestä.  

Muutama päivä myöhemmin Päivän Sanomat julkaisi uutisen, jossa se kertoi SSN:n 

johdon olevan hyvin pahoillaan ”eräiden lehtien” kirjoittelusta edustajakokousta 

koskien. Näihin lehtiin lukeutui myös Suomen Sosialidemokraatti ottaen huomioon sen 

jyrkkä ja tuomitseva kanta tapahtumia koskien. Artikkelissa viitataan myös Suomen 

Sosialidemokraatissa mainittuihin ”paperiosastoihin” ja vastalauseeksi siinä lueteltiin 

muutamia osastoja, joita lehden mukaan voitiin myös syyttää paperiosastotoiminnasta. 

Esimerkiksi nostettiin muun muassa Järvenpään osasto Helsingin piirissä, joka oli SSN:n 

lehdelle toimittamien tietojen mukaan suorittanut jäsenmaksunsa 29.1.-59 vuodelta 

1957 ja 9.3.-1959 vuodelta 1958. Edustajan asemassa kokouksessa kerrotaan olleen 

Suomen Sosialidemokraatin toimittaja Johannes Rautsiala. 37 

SSN siis valitsi Päivän Sanomat päätiedotuskanavakseen ja samoin Päivän Sanomat myös 

valitsi selkeästi olla SSN:n johdon puolella.  Artikkeli kielii myös siitä, että niin SSN:ssä 

kuin Päivän Sanomissa seurattiin uutisointia Lahden edustajakokouksen tapahtumia 

koskien. Varsinkin Suomen Sosialidemokraatin selväksi tehty kielteinen kanta ja 

syytökset laittomuuksista selkeästi herättivät skogilaisten huomion.  

Artikkeli kertoi muiden paperiosastojen olemassaolosta löytyvän lisää vastaavanlaisia 

esimerkkejä, ja että liitto tulisi ne julkaisemaan, mikäli julkisen sanan palstoilla liiton 

asioita käsiteltäessä ei päästäisi asiallisempaan kirjoitteluun.  Kyseessä oli siis selkeä 

uhkaus, jolla haluttiin tarjota vastalause muun muassa Suomen Sosialidemokraatissa 

 
36 Päivän sanomat 24.5.1959  
37 Päivän Sanomat 23.5.1959 
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esitetyille syytöksille paperiosastojen hyödyntämisestä. 38 Tarkoitus oli siis nostaa esiin 

leskisläisten tekopyhyys syytöksiin liittyen käyttämällä heihin itseensä liitettävissä olevia 

paperiosastoja. Samoin tavoite on todennäköisesti ollut kontrolloida nuorisoliiton 

johdon julkisuuskuvaa, joka oli ainakin Suomen Sosialidemokraatissa saanut kärsiä.  

 

1.2 Piirien, yhdistysten ja osastojen reaktiot lehdissä 

 

Molemmat lehdet toimivat eri Sos.-Dem. nuoriso-osastojen tiedotuskanavana koko 

hajoamisprosessin ajan.  Ne myös pyrkivät hakemaan kannalleen tukea näiden 

ilmoitusten kautta, sillä kumpikaan lehti ei julkaissut ”vastapuolta” myötäilevien 

osastojen tai yhdistysten tiedotteita.  

Esimerkiksi Suomen Sosialidemokraatti julkaisi Elannon henkilökunnan Sos.-dem 

Yhdistyksen tiedotteen, jossa kyseinen yhdistys teki tiettäväksi, ettei Elantolaisten 

keskuudessa ollut olemassa sosialidemokraattista nuoriso-osastoa. Tiedotteen mukaan 

henkilö nimeltä Paavo Karvonen oli edustanut olematonta nuoriso-osastoa SSN:n 

edustajakokouksessa. Tiedotteessa ilmeni myös pohdintaa siitä, oliko TUL pyrkinyt 

ulottamaan ”työväenliikettä hajottavan toimintansa” myös sosialidemokraattiseen 

nuorisoliittoon. 39 

Lehdessä julkaistiin myöhemmin myös yksittäisiä piirijärjestöjen ja osastojen 

tiedotuksia, jossa ne kertoivat eroavansa SSN:stä. Esimerkiksi Viialan, Mäntän, Lapin 

piirin ja Mikkelin Sos.-Dem. nuoriso-osastot kertoivat irtisanoutuvansa Lahden 

edustajakokouksesta ja nuorisoliitosta samassa uutisartikkelissa.40 

Liitosta eronneiden piirien ja osastojen vastatoimet olivat jopa niin rajuja, että osa niistä 

päätti allekirjoittaa haasteen nuorisoliittoa vastaan. Suomen Sosialidemokraatti uutisoi, 

että Helsingin raastuvanoikeuteen jätettiin haaste, jossa Suomen Sos.-dem. 

Nuorisoliitto ry haastettiin oikeuteen edustajakokouksen laittomuuksien johdosta.41 

 
38 Päivän Sanomat 23.5.1959 
39 Suomen Sosialidemokraatti 23.5.1959 
40 Suomen Sosialidemokraatti 5.6.1969 
41 Suomen Sosialidemokraatti 31.5.1959  
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Haasteen allekirjoitti lehden mukaan yksi piirijärjestö, kolme liiton osastoa ja kolme 

vuoden 1956 edustajakokouksessa valittua liittotoimikunnan jäsentä.42 

Tämä haaste tuli kantamaan hedelmää sen allekirjoittajille, sillä raastuvanoikeus kielsi 

välipäätöksessään rekisteröimästä Lahdessa tehtyjä päätöksiä, jotka olisivat 

vaikuttaneet yhdistysrekisterin muuttumiseen.43 

Päivän Sanomat julkaisi sekin eri piirien tiedotteita Lahden edustajakokousta koskien. 

Muun muassa Tampereen Sos.-Dem. nuorisoyhdistyksen tiedotti lehdessä 

kokouksestaan, jossa yhdistys hyväksyi yksimielisesti sen edustajan toiminnan Lahden 

edustajakokouksessa. Tiedotteessa kerrottiin myös, että yhdistys irtisanoutui uuden 

liiton perustamispuuhista. 44  Myös Turun45 ja Valkeakosken nuoriso-osastot tiedottivat 

pysyvänsä nuorisoliiton puolella ja tuomitsevansa uuden liiton perustajat.  

Näistä Valkeakosken nuoriso-osasto kertoi, että Lahden edustajakokouksesta oli 

järjestetty jopa kuuleminen, jossa keskustelivat liiton puheenjohtaja Pentti Kymensalo 

ja puolueen tiedotussihteeri Olavi Hurri. Kymensalon puheenvuoroa käsiteltiin 

tiedotteessa paljon enemmän ja ymmärtäväisemmin, siinä missä Hurrin oma 

puheenvuoro ohitettiin yhdellä lauseella, jossa kerrottiin hänen toistaneen Suomen 

Sosialidemokraatissa esitettyjä syytöksiä ja lauseita. 46 

Päivän Sanomat siis julkaisi vain sellaisia tiedotuksia, joissa piirit ja osastot asettuivat 

SSN:n puolelle. On selvää, että lehti valitsi tietoisesti julkaista nimenomaan juuri 

edustajakokouksen lopputuloksen hyväksyviä tiedotteita, sillä liiton uuden johdon 

asema oli syytä legitimoida ja piirien positiiviset reaktiot tietenkin tukivat tätä. 

Päivän Sanomissa julkaistujen osastotiedotteiden kohdalla on syytä palauttaa mieleen 

aikaisemmat maininnat paperiosastoista. Lehti todennäköisesti nosti esille nimenomaan 

näiden väitettyjen osastojen kannanottoja, tarkoituksenaan luoda kuva laajaa ja 

valtakunnallista luottamusta nauttivasta nuorisoliitosta.  

 
42 Suomen Sosialidemokraatti 2.6.1959 
43 Laakso & Åberg 2006, 163 
44 Päivän Sanomat 28.5.1959 
45 Päivän Sanomat 7.6.1969 
46 Päivän Sanomat 9.6.1959 
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2. Uusi nuorisoliitto 

2.1 Uutta liittoa suunnitellaan 

 

Lahden edustajistokokouksessa vähemmistöön jääneet järjestäytyivät välittömästi jo 

edustajakokouksen aikana. Lahden Kansantalossa kokoontuneet nuoret aktiivit 

päättivät jo tuolloin uuden nuorisoliiton perustamisesta. Toimiin ryhdyttiin hyvin 

nopeasti ja Lahdessa muodostunut Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 

Keskustoimikunta lähetti SSN:n piireille ja osastoille kiertokirjeen, jossa piiritoimikuntia 

kehotettiin kokoontumaan ja arvioimaan jäsenosastojen voimasuhteita. Samalla 

esitetiin kehotus katkaista kaikki siteet vanhaan nuorisoliittoon. 47 

Ensimmäiset selkeät maininnat uuden nuorisoliiton perustamisesta ilmestyivät 

molemmissa lehdissä samana päivänä, 20.5.1959. Suomen Sosialidemokraatin 

artikkelissa tehtiin tiedettäväksi, että Sos.-Dem. nuorison keskustoimikunnan 

työvaliokunta oli kokoontunut tiistaina Helsingissä käsittelemään asiaa.  

Tiedotteessa toistettiin jo vakiintunut käsitys siitä, että edustajakokouksessa oli käytetty 

laittomia käytänteitä, jotka ajoivat työvaliokunnan siihen lopputulokseen, että uusi 

sosialidemokraattinen nuorisoliitto olisi perustettava. Tiedotteessa kerrottiin, että 

asetettu erityinen sääntötoimikunta tulisi laatimaan asiasta kirjallisen esityksen ja että 

Lahdessa syntyneiden päätösten kumoamiseksi tultaisiin tekemään valitus. Samoin 

toimikunta kehotti kaikkia Sos.-Dem. nuoria osallistumaan puolueen 60-vuotisjuhlaan 

Porissa kesäkuun 13.–14 päivinä. 48 

Samassa numerossa julkaistiin myös Suomen Sosialidemokraatin pakinoitsija ja aiemmin 

Työväen sanomalehtien tietotoimiston ja Uusi Aika- lehden toimittajana toimineen Simo 

Juntusen49 kirjotus aihetta koskien otsikolla Ei edes painajaisunissa. Juntunen, joka 

käytti kirjoituksissaan nimeä Simppa, vertasi edustajakokouksen tapahtumia vuoden 

 
47 Laakso & Åberg, 2006 156 
48 Suomen Sosialidemokraatti 20.5.1959 
49 Lasse Lehtinen ”Simpan pakinat luettiin aina ensimmäiseksi” (muistokirjoitus) Helsingin Sanomat 
3.11.2009 
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1919 hajoamiseen, mutta totesi skogilaisten lyöneen kommunistit laudalta 

menettelytapojen vääryydessä. 

Hän kirjoitti edessään olleen kahdeksan konekirjoitusliuskaa erilaisista vääryyksistä sekä 

liiton sääntöjen- ja lainvastaisista toimista, jotka olivat sisältyneet edustajakokouksen 

puitteisiin. Simppa kuvaili kokouksen tapahtumien muistuttavan häntä jopa 

amerikkalaisista gangsterikertomuksista ja totesi, ettei oikeuden päätöstä liiton johdon 

laittomuuksista tulisi odotella. Nuorison tulisi hänen näkemyksensä mukaan ryhtyä 

perustamaan pikimmiten uutta liittoa.  

 

Tietysti asiassa seuraa oikeudenkäynti ja vääryydentekijät tulevat 

aikanaan saamaan tuomion. Mutta se ei riitä. Sosialidemokraattisilla 

nuorilla, joiden veri polttaa toimintaan, ei ole aikaa odotella vitkallista 

oikeuskäsittelyä. Uusi liitto perustetaan. Ja jatketaan niitä puhtaita linjoja, 

jotka näihin saakka ovat olleet Sos.-dem. Nuorisoliitonlinja ja tie. 50 

 

Simppa kirjoitti seuraavana päivänä julkaistussa pakinassaan Palsamoituja ruumiita 

sosialidemokraattisen liikkeen hajaannustilasta järjestöissä viitaten erityisesti 

nuorisoliiton tapahtumiin. Hänen mukaansa skogilaiset olivat hylänneet 

sosialidemokratian ja tuoneet sen tilalle mielivallan ja väkivallan järjestötekniikan. 

Simppa toisti aikaisemman mielipiteensä uuden nuorisoliiton perustamisen tärkeydestä 

ja pohti mitä vanhan liiton hylkääminen tarkoittaisi.  

 

Milloin vanhojen laitosten perusteet ovat hävinneet, on järjetöntä säilyttää 

niitä vain taakkana. Se on samaa kuin taikauskoisesti palsamoida ruumis, 

joka ei arvoltaan vastaa unssiakaan niistä yrteistä, joita on käytetty sen 

säilömiseen. 51 

 
50 Simppa ”Ei edes painajaisunissa” (pak) Suomen Sosialidemokraatti 20.5.1959 
51 Simppa ”Palsamoituja ruumiita” (pak) Suomen Sosialidemokraatti 21.5.1959 
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Tällä lauselmalla Simppa katsoi, että ne arvot, jotka ovat tehneet Sos.-Dem. 

nuorisoliitosta nimenomaan sosialidemokraattisen, oli nyt hylätty. Hän vertasi 

nuorisoliittoa mainittuun palsamoituun ruumiiseen, joka tulisi nyt hylätä uuden tieltä. 

Pakinassa oli myös positiivisuutta tulevaisuutta koskien. Työväenliike ei Simpan mielestä 

ollut toimistohuoneiden tai konttoreiden liikettä, vaan elävien ihmisten ponnistusta 

aatteen ja vakaumuksen puolesta, joka ei loppuisi toimiston valloitukseen. 52 

Ensimmäinen virallinen ilmoitus uuden nuorisoliiton perustamisesta ilmestyi Suomen 

Sosialidemokraatissa. Liiton toiminnasta ulos jäänyt ryhmä järjesti kokouksen, jossa 

tehtiin virallinen päätös uuden nuorisojärjestön perustamisesta. Kokouksen valitseman 

keskustoimikunnan tiedote toisti aikaisemmat näkemykset edustajakokouksen 

laittomuudesta lehdessä jo aikaisemmin esitettyjen perusteiden tuella. 53 

Päivän Sanomien nihkeä suhtautuminen uuden liiton perustamissuunnitelmia kohtaan 

ilmeni parhaiten sen pakinoitsijan Sulo Kivisen54 tekstissä. Kivinen nimimerkki ”Eskosen” 

takaa kirjoittaa uuden nuorisoliiton perustamispuheista otsikolla Johtajat yksin.  

Eskosen näkemyksen mukaan nuorisoliiton tapahtumat kertoivat siitä, että nuoriso ei 

yksinkertaisesti tukenut nykyisen puoluejohdon toimintaa ja näkemyksiä. 

Sosialidemokraattinen liike oli hänen mukaansa pohjautunut aina 

joukkojärjestötoimintaan, joka oli aina ollut itse varsinaisen puolueen toimintaa 

suurempi ainakin jäsenmäärältään. Suurista joukkojärjestöistä Eskonen mainitsi 

esimerkkeinä TUL:n ja SAK:n. 

Järjestöjen irtautuminen puolueen toiminnasta oli hänen mukaansa johtanut siihen, 

että SDP:n johto sai havaita jääneensä yksin ja puolueen olevan jopa aallonpohjassa. 

Eskosen mukaan puolue sai syyttää tästä vain itseään, koska se oli rikkonut kaikki 

suhteensa kaikkiin niihin järjestöihin, jotka olivat Suomessa sosialidemokratian rungon 

 
52 Simppa ”Palsamoituja ruumiita” (pak) Suomen Sosialidemokraatti 21.5.1959 
53 Suomen Sosialidemokraatti 22.5.1959 
54 Markku Kivinen ”Pakinoitsija Sulo Kivinen” (muistokirjoitus) Helsingin Sanomat 18.12.2010 
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muodostaneet. Tällaisen toiminnan jatkuminen tulisi Eskosen mukaan koitumaan 

puolueen kohtaloksi.  

Nuorisoliitto osoitti Eskosen näkemyksen mukaan halunsa kulkea todellisen eteenpäin 

todellisen työväenliikkeen hengessä, ja että se ei halunnut alistaa järjestöään 

”kokoomuksen nuorten lieveliikkeeksi” eikä antautua palvelemaan kapitalismin asiaa. 

Uutiset uuden nuorisojärjestön perustamisesta näyttävät saavuttaneen myös Eskosen, 

sillä hän totesi kirjoituksessaan katkeran ja närkästyneen puoluejohdon sellaista 

suunnitelleen.  

Uudelle järjestölle hän povasi heikkoa kannatusta ja kutsuikin tätä vielä ideatasolla 

ollutta järjestöä ”hajotusjärjestöksi”. Eskonen myös kuvaili SDP:n loitonneen kauas 

sosialidemokraattisesta hengestä ja syytti sen kokousedustajia ”huliganismista”, minkä 

hän koki muistuttavan mustapaitojen toteuttamaa työläisnuorison häirintää. Kaiken 

tämän vuoksi Eskonen totesi puolueen johtajien jääneen yksin. 55 

 

Joka tapauksessa sosialidemokraattinen nuoriso on osoittanut 

selkärankaisuutensa ja itsenäisyytensä. Se jatkaa hyviä 

sosialidemokraattisia perinteitä eikä halua kumarrella sen enempää 

oikealle kuin vasemmallekaan. Nuoriso on näyttänyt suuntaa, mitä 

noudattaen koko sosialidemokraattinen liike voi kohota nykyisestä 

aallonpohjastaan. Johtajat ovat jäämässä yksin. Hajottamaan he ovat vain 

pystyneet, mutta eivät hallitsemaan. 56 

 

Eskosen teksti kertoo siitä, että Päivän Sanomat katsoi nimenomaan leskisläisten 

toimineen aktiivisena toimijana nuorisoliiton hajoamisessa. Eskonen myös selkeästi 

syytti leskisläisen nuorison lisäksi SDP:n johtoa, jonka hän näki olevan hajottavan 

järjestön perustamisen takana. Eskosen toteamus siitä, ettei nuorisoliitto halunnut 

alistaa itseään ”kokoomuksen nuorten lieveliikkeeksi”, oli esimakua tulevasta Päivän 

 
55 Eskonen ”Johtajat yksin” (pak) Päivän Sanomat 20.5.1959 
56 Eskonen ”Johtajat yksin” (pak) Päivän Sanomat 20.5.1959 
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Sanomissa esitetyistä syytöksistä, jossa uuden nuorisoliiton oikeistolaisuutta pyrittiin 

korostamaan.  

SSN:n liittotoimikunta tiedotti Päivän Sanomien kautta ensimmäisestä kokouksestaan, 

johon on myös sisällytetty puheet uuden sosialidemokraattisen nuorisoliiton 

perustamisesta. SSN tiedotteessaan katsoi edelleen olevan edellytyksiä kiistelevien 

osapuolien yhteistyölle sekä yhtenäiselle nuorisoliitolle. Tiedotteessa ilmoitettiin myös, 

että SSN aikoo kutsua koolle liittoneuvoston kokouksen, jossa liittotoimikuntaa voitaisiin 

täydentää vähemmistöön jääneen ryhmän jäsenillä. SSN näytti ainakin ulkoisesti 

valinneen sovittelevan asenteen, sillä se myös peräänkuulutti neuvotteluita Sos.-Dem. 

puolueen ja liiton johdon kesken, välttääkseen nuorisoliikkeen hajoamisen. Liitto kehotti 

kaikkia nuoria torjumaan liiton hajoamiseen pyrkivät yritykset.57 

 

2.2 Uusi nuorisoliitto syntyy – Uusi reipas järjestö vai Hitler-Jugend? 

 

Päivän Sanomat valitsi pari päivää ennen lippujuhlaa ja sen jälkeen hyvinkin 

aggressiivisen kirjoitustyylin uutta nuorisoliittoa käsitellessään. Sen toimitus oli siis 

siirtynyt selkeästi hyökkäyskannalle kirjoittelussaan ja aiemmin mainittu halu neuvotella 

ei enää noussut esille.  

Lehti kirjoitti uuden liiton perustamisesta hyvin pitkän reportaasin, johon oli haastateltu 

”nuorisotoimintaa edistäviä henkilöitä”. Näistä mainittakoon SSN:n puheenjohtaja 

Pentti Kymensalo. Reportaasissa kyseltiin mielipiteitä ja ajatuksia uuden nuorisoliiton 

perustamista koskien, johon Kymensalo suhtautui hyvin negatiivisesti.  

Hän muun muassa totesi, ettei ”ukkopuolue” ole aina antanut nuorisotoiminnalle tukea 

ja arvoa, mutta nykyjohdon suunnitelmat uuden järjestön perustamisesta vaarantavat 

Sos.-Dem. työväenliikkeen tulevaisuuden. Kymensalo kritisoi puolueen hiljentävän 

nuorison kritiikin, mutta että ”Hitler-Jugendin” aikaan kuuluvat menettelytavat eivät voi 

horjuttaa liiton suuntaa oikealle tai vasemmalle. 

 
57 Päivän Sanomat 24.5.1959 
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Nuorisolle jos kelle kuuluu oikeus vaihtaa mielipiteitä, jopa arvostellakin – 

ja sitä tietysti tämän päivän työväenliikkeen ihanteellisimman osan taholta 

on kohdistettu myös puolueen johdossa nykyisin toimiviin tovereihin, 

mutta missään muualla ei demokraattisissa oloissa ole tätä pyritty 

estämään kuin nyt meidän maassanne. Ei ihme, että muiden maiden 

sosialidemokraattiset nuorisoliittolaistoverit ja vanhempikin väki 

pudistavat päätään suunnitelmille perustaa uusi sosialidemokraattinen 

nuorisojärjestö. 58 

 

Myös Päivän Sanomien päätoimittaja Matti Kurjensaaren kolumnissa esiintyi syytös 

leskisläistä nuorisoliittoa kohtaan Hitler-jugendin kopioimisesta.  

 

Urheilun Tuen ja leskisläisen nuorisoliiton yhdistämissuunnitelmat 

tuntuvat oudoilta, mutta onhan niillä esikuva sieltä, mistä hankkeen 

takana olevat ovat viime aikoina esikuvia muutenkin hakeneet niin 

politiikassa, kuin menettelytavoissakin. Tämä esikuva on Hitler-Jugend. 

Mikäpä siinä. 59  

 

Lehti antoi huomattavan paljon palstatilaa Nuorisoliittolainen nimimerkin takaa 

kirjoittavalle henkilölle, joka toisti aikaisemmat syytökset uutta nuorisoliittoa kohtaan 

Hitler-Jugendin periaatteiden hyödyntämisestä. Kirjoittajan mukaan Porin lippujuhla oli 

juhlava massavaikutelmaa luomaan pystytetty lavastus, jonka menettelytapa 

omaksuttiin natsien propaganda-arsenaalista.  

Teksti käsitteli suurimmaksi osaksi Saksan Kansallissosialistisen Työväenpuolueen 

historiaa ja sen suhdetta sen omaan nuorisojärjestö Hitler-Jugendiin. Nuorisoliittolainen 

 
58 Päivän Sanomat 11.6.1959 
59 Matti Kurjensaari ”Lippujuhlan Lehtolapsi” Päivän Sanomat 12.6.1959 
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totesi pitkän kirjoituksensa lopussa, että natsipuolueen ja Hitler-Jugendin tarinassa on 

paljon yhtäläisyyksiä ajatusten ja menettelytapojen suhteen, kun sitä verrattiin Sos.-

Dem. Puolueeseen ja sen suhteeseen nuorisoon.  Vallankeskitys uudelle nuorisoliitolle 

merkitsisi samaa ajattelu- ym. vapauden riistoa, kuin Hitlerin toiminta ja siihen ei 

Nuorisoliittolaisen mukaan Suomen työläisnuoriso halunnut mennä.  

 

Edellä kuvatussa on varsin monia yhtäläisyyksiä niiden ajatusten ja 

menettelytapojen kanssa, joita nyt Sos.-dem. Puolueen nykyjohto pyrkii 

tyrkyttämään sosialidemokraattiselle nuorisolle. 60 

 

Edellä mainitut esimerkit kielivät siitä, että uusi nuorisoliitto haluttiin Päivän Sanomissa 

saattaa hyvin pian mahdollisimman huonoon valoon. Syytökset 

hitlerjugendilaisuudesta, mustapaidoista ja kokoomuksen nuorten lieveliikkeestä 

viittaavat siihen, että skogilaisesta näkökulmasta uusi nuorisoliitto nähtiin tai ainakin 

haluttiin näyttää oikeistolaisena, ellei jopa äärioikeistolaisena.  Vaikka syytökset 

oikeistolaisuudesta sikäli noudattivat SDP:n puoluehajaannuksen mukaista yleistä 

jakolinjaa oikeistososialidemokraattisiin asevelisosialisteihin ja vasemmistolaisempiin 

ammattiyhdistysdemareihin, niin osana poliittista kamppailua Päivän Sanomissa valittiin 

tietoisesti hieman yliampuva kirjoitustyyli toisen osapuolen mustamaalaamiseksi.  

Päivän Sanomat sivalsi nimimerkki Vekan pilapiirroksella uutta nuorisoliittoa. Kuvassa 

kaksi hahmoa, ”Pikku Wäiski” ja ”Limppu” kättelevät toisiaan. Wäiskille piirrettiin 

suuhun tutti, kun taas Limpulla se roikkui kaulassa. Kuvan otsikko oli Uusi ”Nuorisoliitto”. 

61  ”Pikku Wäiski” on mahdollisesti esittänyt skogilaisten halveksumaa Väinö Leskistä, 

kun taas ”Limppu” on vaikeammin identifioitavissa.  Asiasta voisi tehdä valistuneen 

arvauksen ja todeta, että hahmolla viitattiin Väinö Tanneriin, ottaen huomioon hänen 

puheenjohtajan roolinsa SDP:ssä kuvan ilmestymisaikana. 62   

 
60 Päivän Sanomat 12.6.1959 
61 Päivän Sanomat Pilakuva 16.6.1959. 
62 Haataja 1976, 326 
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Pilapiirroksen sanoma oli, että uusi nuorisoliitto ei piirtäjän mukaan oikeasti edustanut 

nuorisoa. Tämän voi päätellä Pikku Wäiskin ja Limpun tuteista, joilla haluttiin luoda 

koominen ristiriita vanhojen ja nuorten välille. Tämän takia pilakuvan otsikko asetettiin 

lainausmerkkien sisälle. 

Päivän Sanomien hyvin aggressiivinen kirjoitustyyli huomattiin myös Suomen 

Sosialidemokraatissa, jonka toimitus pyrki nyt selkeästi nostamaan uutta nuorisoliittoa 

esille positiivisessa valossa. Lehden kirjoittelussa esiintyi myös SSN, mutta paljon 

pienemmässä roolissa kuin aikaisemmin.  

Suomen Sosialidemokraatin päätoimittaja Atte Pohjanmaa kuvaili kolumnissaan Lahden 

tapahtumia laittomiksi ja kirjoitti, että vaikka nuorisoliikkeen historiaan mahtui 

inhimillistä aate- ja ryhmätaistelua, ei Lahden tapahtumien kaltaista ollut koskaan ennen 

koettu. Hän kutsui liiton vallanneita valloittajiksi, joiden hän myös totesi jääneen 

paperiosastojensa kanssa yksin. Loppuun hän kiitti aktiivista nuorisoa nopeasta 

toiminnasta uuden liiton perustamiseksi.  
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Nuorisoliikkeemme on nyt jo kolmannen muodonvaihdoksen kodalla. 

Vuonna 1919 eli nelkäkymmentä vuotta sitten kommunistit valloittivat 

silloisen Sos.-Dem. Työläisnuorisoliiton, Sos.-Dem. nuoriso perusti kahta 

vuotta myöhemmin itselleen sen järjestön, joka nyt vuorostaan joutui pois 

sen hallinnasta. Aasia, jota toteuttamaan nuorisoliike meilläkin on 

syntynyt, on kuitenkin jäljellä. Se on sama.63 

 

Simppa sen sijaan reagoi pakinassaan Päivän Sanomien esittämiin Hitler-Jugend-

viittauksiin. Alkuun hän kuvaili Porin lippujuhlan tunnelmia innostuneeksi ja kuvaili 

taistelutahdon aallon vallinneen tilaisuudessa. Simppa totesi myös Päivän Sanomien 

vaahdonneen lippujuhlasta kuin ”hourupäinen” ja kirjoitti skogilaisten mielenterveyden 

järkkyneen, koska Sos.-Dem. nuoret päättivät ”ottaa asiansa jälleen omiin käsiinsä”.  

Vastalauseeksi Hitler-jugend- syytöksille, Simppa väitti skogilaisten itsensä 

käyttäytyneen kuin Hitler. Pakinoitsija kutsui heitä jopa ”omatekoisiksi pikku-hitlereiksi” 

ja totesi, että sellaiset eivät oikein ole koskaan soveltuneet sosialidemokraattien 

joukkoon.  

Simppa pohdiskeli myös, oliko Päivän Sanomien kirjoittelun taustalla viestittää 

Neuvostoliittoon Suomessa tekeillä olevasta fasistisesta järjestöstä. Samoin hänen 

pakinassaan esiintyi sivallus, jonka mukaan Päivän Sanomien kirjoittelu oli saanut 

nuorison kääntämään selkänsä vanhalle nuorisoliitolle:  

 

Mikä lienee PS:N typeryyksien tarkoituksena ollut, valehdellako 

Neuvostoliittoon päin, että täällä haudotaan fasistisia ajatuksia ja 

järjestöjä, jotka meillä on kielletty, jotta saataisiin taas joku puhe tilatuksi, 

tai mikä muu tarkoitus tahansa, joka tapauksessa sen käytännöllinen 

seuraus on aivan ilmeinen: Jos joku sosialidemokraattinen nuori on ollut 

epävarma suhtautumisessaan uuteen nuorisoliittoon, on hän viimeistään 

 
63 Atte Pohjanmaa ”Nuorisomme uusi tie” (kol) Suomen sosialidemokraatti 13.6.1959 
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PS:n holtittoman ja ylivoimaisen typerän kirjoittelun johdosta pakannut 

reppunsa ja vaikka liftaamalla painunut Porin juhlille. Niin että kiitokset 

vain sinne herrojen Bulevardille. 64 

 

Ensimmäinen virallinen uutisartikkeli uuden nuorisoliiton perustamisesta ilmestyi 

Suomen Sosialidemokraatissa pari päivää liiton perustamisen jälkeen. Artikkelissa 

lueteltiin uuden liiton johtoon valittuja henkilöitä ja selvennettiin uuden järjestön 

tulevia suuntaviivoja, kuten liiton suhdetta emopuolueeseen, jonka nähtiin 

aikaisemman liiton kohdalla olleen ristiriitainen. Samalla sivulla julkaistiin SNK:n 

perustavan kokouksen julkilausuma, jossa uuden liiton tarvetta yhteiskunnallisten 

ongelmien ratkaisussa pyrittiin korostamaan juhlallisesti.65 

Uuden liiton perustamiseen reagoitiin Suomen Sosialidemokraatissa kaikin puolin 

positiivisesti. Muun muassa pakinoitsija Simppa olikin toivonut ja peräänkuuluttanut 

uuden liiton perustamisen tarvetta jo aikaisemmin, joten tämän toteutuminen oli 

varmasti Suomen Sosialidemokraatin toimitukselle mieluinen lopputulos. Lehden 

käsitys SSN:n johdon moraalittomuudesta ja laittomien kokouskäytäntöjen 

hyödyntämisestä ei muuttunut tai lieventynyt liiton julkisista neuvotteluehdotuksista 

huolimatta.  

 

 

 

 

 

 

 

 
64 Simo Simppa Juntunen ”Porissa ja Bulevardilla” Suomen sosialidemokraatti 14.6.1959 
65 Suomen Sosialidemokraatti 15.6.1959 
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Loppulause 

 

Olen kandidaatintutkielmassani tarkastellut Suomen Sosialidemokraatin ja Päivän 

Sanomien kirjoittelua ja kantoja Suomen Sosialidemokraattisen Nuorisoliiton 

hajoamisprosessia koskien.  Keräämieni tietojen ja suorittamani analyysin perusteella 

olen tutkimuksessani tullut siihen lopputulokseen, että Suomen Sosialidemokraatti ja 

Päivän Sanomat olivat täysin eri linjoilla nuorisoliiton hajoamisen suhteen.   

Nuorisoliiton hajoamisprosessin käsittely näkyi molemmissa lehdissä hyvin pitkälti 

mustavalkoisena ja yksipuoleisena. Kumpikin lehti näki toisen osapuolen syypäänä liiton 

hajoamiseen ja piti itseään moraalisesti toista ylempänä. Suomen Sosialidemokraatti 

syytti skogilaisia laittomista ja kieroista toimista Lahden kokouksessa, kun taas Päivän 

Sanomat näki leskisläiset katkeroituneina huonoina häviäjinä. Kaiken kaikkiaan 

nuorisoliiton hajoaminen noudatteli kahden lehden välillä puoluehajaannuksen 

mukaista linjaa, ja ne näkivät toisen osapuolen syyllisenä hajoamiseen sekä pyrkivät 

osoittamaan toisensa väärässä olemisen sekä huonouden.  

Lehtien kirjoittelu muuttui tapahtumien edetessä tasaisesti, mutta eri suuntiin. Suomen 

Sosialidemokraatti pehmensi jonkin verran syytöksiään SSN:n johtoa ja skogilaisia 

kohtaan, mutta syynä oli enemmänkin halu tuoda esille uuden nuorisoliiton kyvykkyys 

ja suosio. Edelleenkään mitään sovittelevaa asennetta ei löytynyt, mutta skogilaisille ei 

myöskään haluttu antaa enempää palstatilaa. Päivän Sanomat valitsi aluksi puolustaa 

Lahden kokouksen laillisuutta ja SSN:n asemaa, mutta siirtyi puolustuksesta selvään 

hyökkäykseen, kun uusi kilpaileva sosialidemokraattinen nuorisoliitto muuttui 

todellisuudeksi.  

Suomen Sosialidemokraatti valitsi kiistassa selvästi leskisläisten puolen. Useissa sen 

uutisartikkeleissa skogilaisten ryhmä esitettiin moraaliltaan alhaisina pelureina, jotka 

olivat kaapanneet nuorisoliiton itselleen laittomin ja epärehellisin keinoin. Nuorisoliiton 

hajoaminen johtui Suomen Sosialidemokraatin näkemyksen mukaan skogilaisten 

harjoittamasta toiminnassa edustajakokouksessa.  

Lehti viittasi myös muun muassa pakinoitsija Simpan suulla Päivän Sanomiin, ja esitti sen 

varsinkin uuden nuorisoliiton perustamisen jälkeen tietyllä tapaa henkisesti vajavaisena 
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julkaisuna. Samoin Päivän Sanomat teki tietoisia ratkaisuja, kun se valitsi julkaista piirien 

ja osastojen ilmoituksia, joissa ne ilmoittivat tuomitsevansa skogilaisjohdon toimet 

edustajakokouksessa, tarkoituksenaan saattaa se epäsuosittuun valoon.  

Päivän Sanomat valitsi pysyä SSN:n skogilaisen johdon takana koko liiton 

hajoamisprosessin ajan ja pyrki vähättelemään edustajakokouksen laittomuuksia ja 

ristiriitoja. Se pyrki myös esittämään uutisoinnissaan ja muussa aiheesta kirjoittelussaan 

leskisläisten ryhmän häviöstään katkerana joukkona. SSN myös valitsi Päivän Sanomat 

tiedotuskanavakseen, mikä kertoo siitä, ettei toimiminen vastaperustetun TPSL:n oman 

lehden kanssa ollut heille ainakaan mikään ongelma.  Kuin myös Suomen 

Sosialidemokraatti, julkaisi Päivän Sanomat omalle kannalleen myönteisiä piirien ja 

osastojen ulostuloja, joissa ne asettuivat SSN:n puolelle. 

Päivän Sanomat myös syytti liiton leskisläistä oppositiota nuorisoliiton hajottamisesta ja 

tämä on nähtävissä varsinkin siinä vaiheessa, kun huhut ja suunnitelmat uuden 

nuorisoliiton perustamisesta saavuttivat kyseisen lehden. Tämä ilmenee muun muassa 

siinä, että useissa kirjoituksissa uuteen nuorisoliittoon viitattiin nimenomaan 

”hajotusliittona”.  

Tämä hajotusliitto ja sen takana olleet nuoret aktiivit sen sijaan pyrittiin esittämään 

oikeistolaisina. Varsinkin aikarajauksen loppupäässä syytökset uuden nuorisoliiton 

oikeistolaisuudesta ja jopa äärioikeistolaisuudesta saivat Päivän Sanomissa 

huomattavan paljon palstatilaa.  

Pyrkimys on mitä ilmeisemmin ollut mustamaalata uusi nuorisojärjestö ja korostaa 

poliittisia eroja vasemmisto- ja oikeistososialidemokraattien välillä. Vahvan 

kansallissosialisteihin viittaavan retoriikasta päätellen Päivän Sanomat pyrki selkeästi 

demonisoimaan uutta kilpailevaa nuorisojärjestöä. Uusi nuorisoliitto esitettiin myös 

selkeästi sellaisessa valossa, että se ei olisi SSN:n tavoin itsenäinen järjestö vaan 

noudattaisi ”ukkopuolueen” sanelemaa linjaa.   

Kandidaatintutkielmani käsittelee yksittäistä osaa SDP:n puoluehajaannuksesta, eli 

esimerkiksi laajempi aika- tai aiherajaus toisi varmastikin enemmän tutkimuksellisia 

mahdollisuuksia. Aihetta voitaisiin tutkia enemmänkin varsinkin laajentamalla se 
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koskemaan koko sosialidemokraattista järjestökenttää ja etsimällä sieltä 

samankaltaisuuksia, mikäli leskisläisten ja skogilaisten välinen kamppailu on levinnyt 

muihin järjestöihin ja yhdistyksiin. Puoluehajaannus yleisesti on hajanaisesti tutkittu 

aihe, joka nähdäkseni ansaitsisi jopa oman kokonaisen teoksensa. 
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