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Johdanto
1900-luvun alun Suomessa lehdistö kasvoi ja valisti niin aikuislukijaa kuin myös
nuorempaa väkeä. Lasten- ja nuortenlehdillä oli selkeä tehtävä arvoihin kasvattamisessa
ja sivistämisessä, sillä niissä monesti esitettiin opettavaisia tarinoita, joista oikeat arvot ja
moraalikäsitykset oli helppo omaksua. Erilaiset lapsille ja nuorille suunnatut julkais ut
ovatkin aina pyrkineet ohjailemaan ja kasvattamaan; tarjoamaan aikuisten hyväksymä n
roolin, jota lasten halutaan jäljittelevän. 1
Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, millaisena ihanteellinen työläislapsi esitettiin
1920-luvun Suomessa Punalippu-lehdessä. Punalippu oli äärivasemmiston poliittine n
lastenlehti, jota julkaistiin vuonna 1923 ja vuosina 1925—1930. Järjestönuorten2 liitto
otti lehden kustannettavakseen vuonna 1928 levikin pienennyttyä siihen pisteeseen, että
lehti aiottiin lakkauttaa. Muutoksen myötä Punalipun levikki kasvoi varsin nopeasti.
Lehti muuttui virallisesti Suomen työväen järjestönuorten äänenkannattajaksi 1928 ja
seuraavana

vuonna

Järjestönuorten

liiton

äänenkannattajaksi. 3

Järjestönuoret

oli

kuitenkin esillä lehdessä sen alkutaipaleista saakka, sillä Järjestönuoret oli yksi lehden
perustajista4

ja aina ensimmäisestä

vuodesta saakka lehti yritti

saattaa lapset

järjestönuorten jäseniksi ja mukaan toimintaan.
Sisällissota aiheutti nuoressa valtiossa mittavan kansallisen trauman. Sodan tulkinnat
erosivat suuresti voittajan ja häviäjän välillä,

ja muistokulttuuri jakautui kahtia:

viralliseen valkoiseen ja kiellettyyn punaiseen tulkintaan. 5 On kuitenkin muistettava, että
tästä jaosta huolimatta osapuolet eivät olleet kaksi homogeenista joukkoa, vaan myös
niiden sisällä oli perustavanlaatuisia tulkinnallisia erimielisyyksiä.

Aikuiset eivät

suinkaan olleet ainoita, joita sota kosketti. Lapset olivat monesti aktiivisia sodan
kokijoita, osapuolesta riippumatta. Tuhannet lapset menettivät joko yhden tai molemmat
vanhemmistaan, ja osa joutui itse vankileireille. He kokivat haastavia, pelottavia ja
vaikeita tilanteita kriisialueilla samoissa määrin kuin aikuiset.6

1

Uino 1991, 1992, 73.
Järestönuorten liitto oli aatteellinen vasemmistolaisten lasten ja varhaisnuorten liitto. Järjestönuorten
liittoa käsittelen tarkemmin ensimmäisessä käsittelyluvussa.
3 Aho 1984, 91–92. Ålander 1995, 46.
4 Ålander 1995, 46; Ilmolahti 2017, 391—392.
5 Tepora 2018, 304.
6 Ilmolahti 2017, 109; Junila 2011, 146, 149—168.
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Lapsilla on taipumus omaksua läheisen aikuisen viiteryhmän näkemys sekä pyrkiä
toistamaan sitä esimerkiksi leikin kautta.7 Tämä jatkuva tapahtuman muiston toistamine n
arjessa muotoilee lapsen ymmärrystä, kokemusta ja muistoa. Vuoden 1918 jälkeen
valtiollisella tasolla ja valkoisissa kodeissa oltiin huolissaan punalasten ja erityises ti
punaorpojen aatteellisesta kasvatuksesta. Kuinka lapsi voitiin kasvattaa, jos oma äiti oli
viimeinen vaihtoehto ja punaisen propagandan lähde?8 Valkoisille oli tärkeää rakentaa
yhdenmukainen muisto vuoden 1918 tapahtumista ja saada työläiset palautettua omalle
paikalleen,

ajalle

ennen

vallankumousyritystä.

Porvarilliseen

ajatusmaailmaa n

kasvattamisessa erityisesti koululla oli merkittävä rooli, sillä oppivelvollisuus siirsi myös
työläislapset suoraan porvarillisten kasvattajien ulottuville.9 Muistojen ja muistamise n
erilaisuus vahvisti kansan kaksijakoisuutta vielä kauan sodan päättymisen jälkeen.
Sisällissota ja sen muisto näkyvät vielä tänäkin päivänä yhteiskunnallisessa keskustelussa
ja tutkimuksessa, kuten vuoden 2018 muistovuosihankkeessa. Vaikka sisällissodasta on
tullut

kuluneeksi

yli

sata

vuotta,

voi

samankaltaisia

teemoja

nähdä

yhä

yhteiskunnallisessa keskustelussa. Viime aikoina julkisessa keskustelussa on käsitelty
muun muassa pakolaislapsien tuomista kriisialueilta Suomeen. Esimerkiksi Syyriassa,
Al-Holin leirillä, on useita kymmeniä suomalaisnaisten lapsia. Keskusteluissa huolta on
herättänyt lasten kokemukset sota-alueella ja se, että he ovat eläneet äärijärjestö Isisin
vaikutuspiirissä.

Päällimmäisenä kysymyksenä on ollut,

onko heidät mahdollista

sopeuttaa osaksi suomalaista yhteiskuntaa. 10 Lasten kokemuksista ja aatteellisesta
pohjasta oltiin huolissaan myös sata vuotta sitten nuoren valtion yhteiskunnallisessa
keskustelussa. Erityisesti huolta kannettiin siitä, kuinka voitaisiin kasvattaa lapset pois
työläisvallankumouksen

joukoista

osaksi

porvarillista

yhteiskuntaa.

Punalippu

puolestaan loi tulkintaa ihanteellisesta vasemmistolaisesta lapsesta.

Tutkimustilanne
Käytän pro -gradu tutkielmassani lähdeaineistona Punalippu –lastenlehteä. Ari Uino ja
Pirkko Leino-Kaukiainen ovat tutkineet lasten- ja nuortenlehtiä 1800-luvun lopusta 1900luvun loppuun. Olen hyödyntänyt tutkielmassani erityisesti heidän Suomen lehdistön
7

Junila 2018, 201–204.
Kaarninen 2017, 81; Saarela 2018, 289.
9 Ilmolahti 2017, 163—165.
10 YLE 24.5.2019; Iltalehti 27.6.2019; YLE areena 20.9.2019; Helsingin sanomat (HS) 21.12.2019.
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historia 9-teoksessa julkaisemiaan

artikkeleja,

kuten Leino-Kaukiaisen

artikkelia

”Lastenlehdistön avartuma maailma” ja Uinon artikkelia ”Lastenlehtien kehitys 1854–
1880”. He ovat tutkimuksissaan keskittyneet tarkastelemaan erityisesti lehtiä Sirkka
(1887, 1895–96, 1926–45), Pääskynen (1906–34) ja Nuorten Toveri (1919–1924), jotka
voidaan nähdä suoraan varhaisen lastenlehdistön ja Topeliuksen vaikutuksen perillisinä 11 .
Lehdet olivat pitkälti kasvatuksellisia, ja ne toistivat porvarillisia ihanteita.

12

huolimatta

artikkelissa

niitä

ei

kuitenkaan

ole

laskettu

Leino-Kaukiaisen

Kaikesta

”Lastenlehdistön avartuva maailma” porvarillisiksi lehdiksi. Porvarillisten lastenlehtie n
synnyn hän sijoittaa vasta 1930-luvulle, alkaen IKL:n nuorisolehti Sinimustasta (1934–
36).

13

Hänen mukaansa työväestön lasten- ja nuortenlehtiä oli ilmestynyt heti vuoden

1905 suurlakosta alkaen, mutta vastaavat porvarilliset lehdet syntyvät vasta 1930-luvulla.
Tähän tulkintaan vaikuttanee se, mikä määritetään poliittiseksi. Tärkeää on huomata, että
suomalaisessa yhteiskunnassa oli erityisesti vuoden 1918 jälkeen vahva porvarilline n,
valkoinen, hegemonia. Porvariston parissa ja julkisessa elämässä nähtiinkin pitkälti, että
vain työläisten ja muun vasemmiston toiminta oli poliittista.
Ennen vuoden 1918 sisällissotaa työväen lasten- ja nuortenlehdistö oli taustaltaan
sosiaalidemokraattista. Leino-Kaukiaisen mukaan sodan jälkeen perustetut lehdet olivat
kommunistisia, lukuun ottamatta sosiaalidemokraattien Työläisnuorisoa (1918–1977;
vuodesta 1952 Vihuri). Näin ollen vuonna 1923 perustetut nuorisolehti Liekki14 ja
lastenlehti Punalippu oliva myös kommunistisia julkaisuja. Kommunistiset nuorten- ja
lastenjulkaisut kohtasivat loppunsa 1930-luvulla kommunistilakien myötä.15
Lapsuuden historiaan olen perehtynyt erityisesti Oona Ilmolahden ja Saara Tuomaala n
väitöskirjojen

kautta.

Oona Ilmolahti

on käsitellyt

tutkimuksessaan

Eheys ja

ennakkoluulo – Työväenyhteisön ja kansakouluopettajiston jännitteinen suhde
Helsingissä

sisällissodasta

1930-luvulle (2017) kansakoululasten

ja opettajien

ristiriitaista suhdetta ja kartoittanut laajalti työläislasten elämää ja asemaa kansakoulun
piirissä. Hän on kartoittanut varsin ansiokkaasti sisällissodan muistamista Punalipun

11

Uino 1992, 73. Zacharias Topelius kirjoitti lapsille aikakaudelleen tyypillisesti kristillis -moraalisella
sävyllä, mutta hänelle oli ominaista lisätä joukkoon isänmaallisia näkemyksiä ja tuntoja. Topelius oli
lahjakas kirjoittaja ja hänen näkemystensää mukaan lapsille tuli kirjoittaa heidän omista lähtökohdistaan.
Uino esittikin, että lastenlehden taival päättyi yleensä lyhyeen ilman Topeliuksen avustusta.
12 Leino-Kaukiainen 1991, 125–144; Uino 1991, 106–120.
13 Leino-Kaukiainen 1991, 144.
14 Sosialistisen nuorisoliiton julkaisu.
15 Leino-Kaukiainen 1991, 144. Kommunistilaeista katso s. 14.
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kirjoituksissa vuonna 1923 sekä sisällissodan muistovuonna 1928. Ilmolahti on myös
käsitellyt kattavasti Punalipun ristiriitaisen suhtautumisen porvarilliseen koululaitoksee n.
Hän nostaa esille, kuinka tärkeää sodan muiston toistaminen vuonna 1928 oli, sillä tässä
vaiheessa lukijakunta ei enää voinut itse muistaa tapahtunutta vaan kaikki nojautui
kertomusperinteeseen.16

Ilmolahti on käsitellyt

työssään Punalipun suhtautumista

uskontoon, kansakouluun sekä sisällissodan muistamiseen erityisesti muistovuosina 1923
ja 1928, joten näihin teemoihin en tutkielmassani sen tarkemmin syvenny, vaikka
sivuankin kyseisiä tuloksia.
Saara Tuomaalan

väitöskirja

Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi –

Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921—1939 (2004)
käsittelee lapsuuden muutosta työtä tekevästä maalaislapsesta kohti koululaista ja
laajemmin kansalaista. Tutkielmani kannalta kaikkein keskeisimpiä ovat osat, joissa hän
käsittelee koulun kasvatuksessaan toistavia porvarillisia ihanteita ja aikalaisyhteiskunna n
sukupuolittunutta

luonnetta.

Vaikka

tarkastelenkin

tutkielmassani

työläislapse n

ihannetta, on oleellisen tärkeää ymmärtää aikalaiskulttuuri ja porvarilliset ihanteet, jotta
on edes mahdollista sanoa, mikä ihanne oli osa työläis- tai porvarislapsuutta vai oliko
vain kyseessä aikanaan universaalina näyttäytyvä lapsuuden ihanne.
Yleistä ymmärrystä työläislasten kokemuksista tuokin Tiina Lintusen ja Anne Heimon
toimittamassa teoksessa Sisällissodan jäljet (2018) erityisesti Ulla Aatsingin artikkeli
”Vallankumouksen ja sosialismin lapset: Uuden työläissukupolven kasvattamine n
Suomessa ja Tampereella

1919–1930”. Artikkelissa

kuvataan vasemmistopiir ie n

kasvatuspyrkimyksiä muun muassa Järjestönuorten liiton kautta sekä työläislasten kasvua
kansalaisiksi.

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet
Tarkastelen tutkielmassani Punalipun esittämää kuvaa ihannelapsuudesta ja sitä, kuinka
aikuisten ohjaava ote opasti lapsia ihannekansalaisen malliin. Tarkastelen myös sitä,
miten sukupuoli vaikutti ihanteelliseen

kuvaan, sillä

lehti on erikseen nimetty

”Työläistyttöjen ja -poikien” lehdeksi. Tutkimuskysymykseni siis tässä tutkielmassa on:

16

Ilmolahti 2008, 391—397.
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Millainen oli ihanteellinen työläislapsi Punalipun mukaan?
Ihanteellista työläislapsen kuvaa olen hahmottanut alakysymyksillä: Kuinka lapsuuskuva
asettui ja kuinka se myötäili yleistä lapsuusihannetta? Kuinka sukupuoli vaikutti
ihannekuvaan? Millainen oli luokkatietoinen työläislapsi ja miten ihanteellinen lapsuus
muokattiin osaksi työläisyyttä? Näiden kysymysten pohjalta olen jakanut työni kahteen
päälukuun: Ensimmäisessä

pääluvussa

käsittelen

Punalippu lastenlehtenä

ja sen

asemointia osana laitavasemmistoa. Toisessa pääluvussa tarkastelen lähemmin lehden
luomaa sukupuolittunutta ihannekuvaa ja tapoja, kuinka lukijoita ohjattiin haluttuun
suuntaan.
Lapsuutta on määritelty eri aikoina varsin erilain perustein, eikä tutkielmani kannalta ole
oleellista yrittää luoda universaalia lapsuuden määritelmää. Lapsuuden käsitys oli 1900luvun alussa monella tapaa erilainen kuin nykyään ja siihen liittyi muun muassa asioita
ja käsityksiä, joita nykyään liitetään ennemmin nuoruuteen. Lapsuuden rajana pidän tässä
tutkielmassa 16. ikävuotta, sillä Punalippu ilmoitti sen yläikärajakseen kilpailuihin
osallistumiselle ja Järjestönuorten Liitto oli asettanut sen jäsentensä yläikärajaksi.17 Tässä
vaiheessa on oleellista määritellä myös työläisyys, koska se oli lehden lukijo ide n
sosiaalinen tausta ja identiteetti. Työläisyys näkyi lehden taustalla ja lukijakunnassa
pääosin poliittisena

identiteettinä

ja se määrittää lehden lukijakuntaa. Lehteä on

luonnehdittu kommunistiseksi julkaisuksi18 , mutta sen levikki tuskin ylsi kaikkien
kommunististen

ja

työläislapsien

koteihin.

Työläisyys

ei

tarkoittanut

aikalaiskeskustelussakaan samaa kuin sosialismi tai kommunismi, mutta suomala ine n
työväki

käytännössä

muodosti

sisällissodan

jälkeen

sekä

maltillisen

että

laitavasemmiston.
Tässä tutkielmassa

käytän

termiä

sisällissota,

sillä

se on yleisesti

käsitetty

neutraaleimmaksi ilmaisuksi vuoden 1918 sodalle. Joissain tapauksissa, erityises ti
käsitellessäni lähdeaineistoa esimerkein, käytän molempien osapuolten termejä koetusta
sodasta, kuten punaisten termiä luokkasota tai valkoisten vapaussota-nimitystä. En koe
järkeväksi rajoittaa termistön käyttöä tämän enempää, sillä nämä eri nimitykset vuoden
1918 konfliktista kuvastavat osapuolten totuutta ja muistoa kaikkein parhaiten.

17
18

Ålander 1995, 32.
Leino-Kaukiainen 1991, 144–145.
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Tutkielmassani on tärkeää myös määritellä termit sosialismi ja kommunismi. Tämän
tutkielman kannalta riittävästi ja kaikkein yksinkertaisimmillaan voidaankin esittää
näiden ero suomalaisen puoluekentän avulla 1900-luvun alussa. Ennen sisällissotaa
Sosialidemokraattinen puolue (SDP) toimi ensisijaisena työväenpuolueena. Se oli
aatteellisesti sosialistinen. Sosialismin teki tunnetuksi suurelle yleisölle Karl Marxin ja
Friedrich

Engelsin

Kommunistinen manifesti (1848). Sen keskeinen

ajatus oli

tuotantolaitosten omistuspohjan kansallistaminen ja yhteiskunnan vaurauden tasaarvoinen jakautuminen. Sisällissodan sodan jälkeen puoluekentän ristiriidat, kuten
tulkinnat hävitystä sodasta, repivät vanhan SDP:n hajalle. Maltillinen, mutta yhä
sosialistinen, osa muodosti uuden SDP:n. Vallankumoukselliset ainekset jakautuivat
Suomen

sosialistiseen

työväenpuolueeseen

(SSTP) ja Suomen

kommunistisee n

puolueeseen (SKP) ja muodostivat suomalaisen kommunismin. 19

Lähdeaineisto ja menetelmät
Lähdeaineistona käytän suomalaista poliittista lastenlehteä Punalippu: työläistyttöjen ja
-poikien lehti, joka ilmestyi tällä nimellä vuonna 1923 ja vuosina 1925–1927. Tämän
jälkeen

lehden

nimi

kustannettavaksi:

ensin

äänenkannattaja

ja

muuttui

kahdesti lehden

vuonna
seuraavana

1928 nimeksi
vuonna

muututtua
tuli

Järjestönuorten

liito n

Punalippu: Järjestönuorten

Punalippu:

Järjestönuorten

liiton

äänenkannattaja 1929—1930.20 Kaiken kaikkiaan aineistoni käsitti 2 251 sivua. Lehden
yksittäisissä numeroissa oli yleensä 16 sivua ja erikoisnumeroissa, joissa oli usein
yhdistetty kaksi numeroa, 32 sivua. Lehdessä sivujen numerointi jatkui juoksevana aina
vuosikerran läpi numerosta seuraavaan. Lehden vastaava toimittaja oli vuonna 1923 Hj.
Långström. Seuraavana vuonna lehteä ei julkaistu ja myöhemmin päätoimitta jina
toimivat Kössi Ilola (1925), Väinö Vuorio (1926), Emil Paajanen (1927–1928, lehti 5) ja
Aino Kavenius (1928, lehti 6, –1930).21 Kaikki vastaavat toimittajat olivat toiminee t
nuorisoliittoaktiiveina, Aino Kavenius oli Niilo Kaveniuksen puoliso. Niilo Kavenius oli
Järjestönuorten kantava voima.22

19

Saarela 2018, 283—284. Saarela on ottanut käyttöön termin ”Suomalainen kommunismi”.
Aho 1984, 91.
21 Aho 1984, 91–92.
22 Ilmolahti 2017, 384, 393.
20
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Tutkielmassa olen rajannut aineiston pääosin tarinoihin, kertomuksiin ja asiapitois iin
teksteihin. Näiden aineistojen avulla pystyn parhaiten tarkastelemaan työläislapse sta
luotua ihanteellista kuvaa ja vastaamaan aineistolle esitettyihin kysymyksiin. Tutkielma ni
tarkoitus ei ole tarkastella niinkään itse järjestönuorten toimintaa, joten olen rajannut
lehdestä

”Järjestötoimintaa”

aineiston

ulkopuolelle.

Osiolla

oli keskeinen

rooli

kerrottaessa konkreettisesta toiminnasta, joten se ei ole ihanteen tutkimisen kannalta
otollinen materiaali. Runojen aiheet vaihtelivat laidasta laitaan, joten sivuan niitä lähinnä
otsikkotasolla. Laajan kuvan hahmottamisen kannalta on järkevämpää katsoa vain aiheita
ja teemoja, keskittymättä runoihin tämän enempää. Tämä johtuu siitä, että samat ihanteet
toistuivat

vielä

selkeämmin

tarinoissa

ja

näytelmissä.

Metodina

hyödynnä n

aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja lähilukua. Kuvien avulla olen voinut tarkastella
esimerkiksi porvarin tai työläisen kuvaa stereotypiana, jota Punalipussa toistettiin.
Tutkielmani kannalta on oleellisinta huomata kuvien käytössä tapahtunut muutos, joita
voidaankin huomata useampia. Todennäköisesti teknisistä syistä lehden alkutaipalee lla
julkaistiin huomattavasti vähemmän kuvia, toisinaan lehden ja kuvien julkaisua saatettiin
yrittää myös hankaloittaa.23 Kuvat olivat alkuun yksinkertaisia piirtokuvia,

joilla

saatettiin kuvittaa kertomuksia tai runoja, mutta 1930-lukua lähetessä valokuvien määrä
lisääntyi lehden sivulla.
Luin aineiston ensin kronologisesti läpi ja tämän jälkeen syvennyin soveltuviin
aineistoihin

tarkemmin.

Lähiluvussa

tarkastellaan

aineistoa

aina

pienissä

kokonaisuuksissa, esimerkiksi kertomus tai artikkeli kerrallaan. Näin voidaan kiinnittää
tarkemmin huomiota siihen mitä kerrotaan ja miten. Sisällönanalyysin ja lähiluvun avulla
voidaan tarkastella aineistoa sopivan pienissä osissa, jotta siitä voidaan tehdä tulkintoja.
Menetelmät mahdollistavat myös tapahtuneen muutoksen havainnoinnin.
Punalippu oli aikansa tuote. Sen pyrkimys oli kasvattaa ja sivistää ja ohjata lapsia
sosialistisen ihanteen mukaiseen muottiin. Kyseiset pyrkimykset noudattelivat vakaasti
samaa linjaa, joka lastenlehdillä oli ollut Suomessa jo 1800-luvulla.24 Lehteä painoi Oy.
Työn Kirjapaino, joka painoi erinäisiä vasemmistolaisia julkaisuja ja painatteita vuosina
1920–1930, kuten Suomen Työmies -lehteä. Punalippu toimi kasvattamisen ohessa myös

23 Toimitus,
24

”Punalippu ilman kuvia.”, (pk), Punalippu, 8/1923, 98.
Uino 1992, 73.
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sisällissodan muistoa ja hävinneen osapuolen virallista totuutta ylläpitävänä julkais una,
sillä varsinkin lehden alkuaikoina sisällissota nousi kirjoituksissa usein esiin.
Juha Matikainen on huomauttanut väitöskirjassaan sanojen rituaalisesta käytöstä, mikä
oli erityisen vahvaa juuri sisällissodan

aikaan ja sen jälkeisessä

suomalaisessa

poliittisessa keskustelussa. Ritualisoituja sanoja olivat esimerkiksi ”punikki” tai ”lahtar i”
sekä monet nimitykset sisällissodalle. Tällä tarkoitetaan sitä, kuinka tietyt sanat ovat
vakiintuneet erilaisten ryhmittymien puheessa ja ne vahvistavat toistettuina muun muassa
ryhmittymän

tunnereaktiota

tai kokemusta. Sanojen rituaalinen

kokemusta ”meistä” ja ”muista”.25

Sanojen rituaalinen

käyttö vahvistaa

käyttö oli yleistä

koko

yhteiskunnassa, niin porvariston kuin työväen piirissä. Myös Punalipussa tämä oli varsin
tavallista ja porvaristoa ja valtaa pitäviä kuvattiin usein sanavalinnoilla ”lahtari” tai
”ohrana26 ”. Vastaavalla kerronnalla voitiin siis lisätä myös omaa yhtenäisyyttä ja
merkityksellisyyden tarkoitusta, kuten Punalippu osoittaa määrittäessään lehden alussa
punalipun merkitystä (ks. Liite 1, s.75).
Vasemmistopuolueille oli tärkeää vaikuttaa lapsiväestön aatteelliseen kehitykseen, sillä
sekä koteja että kouluja pidettiin jossain määrin epäsopivina aatteellisina kasvattajina.
Koulun sopimattomuus johtui siitä, että opetuksessa toistettiin ohjelmallisesti valkoista
totuutta ja lapsia pyrittiin kasvattamaan porvariston näkemysten mukaisesti, mikä ohjasi
lapsia kauemmas työväen arvoista ja itse työväestä. Myöskään työläiskodit eivät
näyttäytyneet ideaalisina aatteellisina kasvattajina, sillä vaikka monet työläisvanhe mmat
suhtautuivat varauksella porvarilliseen koululaitokseen, he tunsivat epäluottamusta myös
työväenliikettä kohtaan.27 Työväen kulttuuriin kuului 1920-luvulla monia poliittiseks i
miellettyjä asioita, kuten työväenlehtien tilaaminen ja oman poliittisen kannan tai
kannatuksen julkituominen.
Aineistoni olen rajannut Punalippu -lehteen, sillä pyrin hahmottamaan juuri sitä, kuinka
ihannekuvaa työläislapsesta rakennettiin. On tärkeä muistaa, että vaikka lehdessä
julkaistiinkin lasten itse luomaa materiaalia, se oli kuitenkin aina aikuisten valitsemaa ja
mahdollisesti käsittelemää. Näin ollen aineiston perusteella ei voida muodostaa kuvaa
siitä, millaisena lapset itse näkivät lapsuuden. Tutkielman aikarajaus vuosiin 1923–1930

25

Matilainen 2018, 56.
Ohrana oli pääosin kommunistien käyttämä pilkkanimitys valkoisen Suomen virkavallasta, yleensä
EK:n (Etsivän Keskuspoliisin) nimitys.
27 Ilmolahti 2008, 16, 22–24, 28–29, 134–135, 153, 155, 158—159; Tuomaala 2004, 47—48, 63.
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puolestaan perustuu siihen, että lehteä painettiin kyseisellä aikavälillä. Jo aiemmin
mainittu Liekki oli suunnattu työläisnuorisolle, joten näin ollen se asettuu rajauksen
ulkopuolelle. Punalippu valikoitui myös siksi, että se perustettiin vasta vuoden 1918
jälkeen, jolloin sen pohja ei ollut aiemmissa sosiaalidemokraattisissa lastenlehdissä, joita
oli ilmestynyt jo vuosisadan alusta saakka.28
Punalippu itse määritti olevansa työläistyttöjen ja -poikien lehti aina vuoteen 1927
saakka. Lehti ilmestyi Helsingissä, mutta kilpailuiden ja järjestökuulumisten perusteella
lehden levikin voidaan katsoa olleen paljon pääkaupunkiseutua suurempi, osallistujia oli
kaikkialta Suomesta. Lehti oli kuitenkin hintava, joten kaikilla työläisperheillä ei ollut
todennäköisesti ollut siihen varaa.
Lähdekriittisenä ongelmana voidaan nähdä taustavaikuttimet, jossa Punalippua tuotettiin.
Lehti oli koko ilmestymisensä ajan laitavasemmiston edustaja, joten näin ollen sen
antamat ihanteet työläislapsuudelle eivät saavuttaneet kaikkia työläislapsia. Voidaan toki
huomata, että lehden pyrkimys oli levittäytyä laajasti työläislasten keskuuteen, mutta
lehden radikaalin suunnan ja kytkökset Järjestönuorten liittoon huomioiden kaikissa
työläisperheissä ei tilattu kyseistä lehteä. Samaan aikaan lehdestä voidaan huomata, että
se oli suunnattu lähinnä kaupunkien työläislapsiväestölle. Saara Tuomaala on kuitenkin
huomauttanut väitöskirjassaan, että aina 1960-luvun suureen rakennemuutokseen saakka
suurin osa suomalaislapsista kasvoi maaseudulla.29 Maaseudulla

jako porvari- ja

työläisperheisiin oli kaupunkeja vaikeammin tehtävissä, näin ollen voidaankin ajatella
Punalipun tuskin

olleen

ensisijainen

väylä työläisperheille

lasten viihteeksi

ja

aatteelliseksi kasvattajaksi. Ongelmallisena voi pitää sitä, että vaikka lapset ja nuoret
tuottivat materiaalia lehteen, ei sitä voi kuitenkaan suoraan mieltää lukijoiden omien
tuntemusten tai mielipiteiden edustajaksi. Toimitus oli valikoinut myös lukijo ide n
tuottaman materiaalin oman linjauksensa mukaan ja muutamat soraäänet saivat myös
näkyvää

palautetta

toimitukselta.

Näin ollen

toimitus

oli aktiivinen

osapuoli

työläisihanteen tuottamisessa lukijoille. Tämän perusteella on todettava, että voimme
käsitellä aineiston perusteella vain tätä lehden tuottamaa ihannetta eikä niinkään lasten
omaa käsitystä ihanteellisesta lapsuudesta.

28
29

Leino-Kaukiainen 1991, 144–145
Tuomaala 2004, 25.
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Lapsuus ja lastenlehdet osana yhteiskunnan muutosta
Suomessa lastenlehdistöllä on ollut merkittävä rooli kasvattajina 1800-luvun puolivälistä
alkaen.30 Tyypillistä oli, että lapset kasvatettiin tiettyjen ihanteiden mukaan ja liia n
suurista yksilöllisistä eroista pyrittiin pääsemään. 31 Tätä aiemmin kirjoittelu lapsille oli
ollut lähinnä uskonnollista, mutta lasten lehdistön syntyessä se nähtiin yhtenä keskeisenä
väylänä

vaikuttaa

myös lasten

arvoihin.

Lastenlehtiin

syventymällä

voidaankin

tarkastella aikuisten ja yhteiskunnan lapsille asettamia ihanteita. 32 Uino on jakanut
varhaisen lastenlehdistön Suomessa kolmeen osaan: fiktiivisiin, tiedollisvalistaviin ja
uskonnollisiin lastenlehtiin.33 Mutta on huomattava, että myös näissä tiedollisvalistaviin
luetuissa lehdissä, kuten Aamurusko ja Lasten Suometar, oli myös uskonnollisia sävyjä.
Ensimmäinen varsinainen lastenlehti oli EOS, Tidning för barn (1853—1866), jonka
ääriviivat hahmottelivat Zacharias Topelius ja Edvin Reuter. 34 Muita pitkäikäisemp iä
lehtiä olivat esimerkiksi Aamurusko, Sanaisia lapsille (1857—1859), Trollasland
(1868—1873) ja Pääskynen (1871—1880). Lastenlehdet jäivät usein lyhytikäisiksi muun
muassa teknisten hankaluuksien, kuvien tuottamisen, taloudellisten ongelmien tai sisällö n
vaatimattomuuden vuoksi.35 Moni lastenlehti myös yritti laajentaa lukijakuntaans a
varttuneempaan yleisöön tai naisiin tilaajamäärän huvettua syystä tai toisesta. Yleisesti
voidaan kuitenkin huomata, ettei tämä juurikaan onnistunut. 36 Ari Uino mainitsi yhdeksi
keskeiseksi syyksi menestyksen puutteelle myös sen, että Topeliusta ei saatu liittymää n
avustajien

joukkoon. Toimittajat

ja avustajat

järjestyivät

jo tuolloin

poliittise n

suuntauksen mukaan, tästä esimerkkinä Pääskynen, jonka vaikuttajista löytyi useita
fennomaaneja.37
Topelius oli merkittävä siitä syystä, että vaikka hänkin toisti kristillis- moraalista
kasvatusihannetta kertomuksissaan, hän pyrki aiemman uskonnollisen saarnauksen sijaan
30

Leino-Kaukiainen & Uino 1991, 101.
Leino-Kaukiainen & Uino 1991, 102.
32 Leino-Kaukiainen & Uino 1991, 101.
33 Uino 1991, 115.
34 Uino 1991, 106.
35 Uino 1991, 106,116,120.
36 Uino 1991, 108.
37 Uino 1991, 112—113; Lastenlehdistö vahvisti nopeasti asemaansa varsin merkittäväksi 1900-luvun
alkuvuosikymmeninä. Toimituksissa näkyi yhä enenevissä määrin lastenkirjailijoiden menestyvä
etujoukko: uutta Pääskystä avustivat esimerkiksi Jalmar Finne, Alli Nissinen ja Anni Swann(Leino Kaukiainen 1991, 129.) Anni Swanin käsialaa ollut Nuorten Toveri (1918—1924) vuodesta (1926—1933)
Sirkka, olivat aikansa menestyjiä Pääskysen ohella.( Leino-Kaukiainen 1991, 132.)
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piilottamaan tarinaan opetuksen, mutta kertomaan sen kuitenkin niin, että lapsi pystyi sen
ymmärtämään

eikä menettänyt

kesken kertomuksen.38

mielenkiintoaan

Uino

on

nimittänyt Topeliusta jopa sanoin ”ajan ehdoton auktoriteetti”, mikä näkyy lastenlehtie n
sivuilla ja aikalaiskeskustelussa.39
Lasten asemassa tapahtui monia parannuksia 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, sillä
esimerkiksi lasten työntekoon alettiin kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Lasten
työntekoa rajoitettiin erilaisilla laeilla, jotka lyhensivät työpäivää ja lopettivat kaikkein
nuorimpien

tehtaissa.40

työskentelyn

toimettomuuden

ongelman

Lasten työskentelyn

kaupunkilaislasten

keskuudessa.

rajoittaminen

aiheutti

Kaupunkien

lapsille

kehitettiin 1800-luvun lopulla erillisiä ”työtupia” jolloin lapset voitiin pitää poissa
kaduilta ja kerjäämästä.41 Suomessa yleisin tapa vielä 1900-luvun alussa hoitaa köyhiä ja
turvattomia lapsia oli huutolais- tai ruotukiertojärjestelmät. Sen lisäksi turvatto mie n
lasten

varalle

oli

joitain

hyväntekeväisyydelle

perustuneita

lastenkoteja

ja

kasvatuslaitoksia. Lastensuojelu oli 1800- ja 1900- luvun vaihteen Suomessa moniin
muihin

eurooppalaisiin

maihin

nähden

jäljessä.

Pitkään

lastensuojelu

roikkui

köyhäinhoitolainsäädännön varassa, ja vaikka lastensuojelulakia käsiteltiin ja muotoiltiin
toistuvasti vuodesta 1897 saakka, saatiin se voimaan vasta vuonna 1936. 42
Ensimmäinen maailmansota nosti lasten turvattomuuden esille, jolloin huomattiin, ettei
lasten huono-osaisuus ja turvattomuus rajautunut ainoastaan kriisiaikoihin. Vuonna 1924
julkaistiin ”Geneven julistus”, jossa määriteltiin kansainvälisesti, että lapsille tuli turvata
sopivat edellytykset kasvuun ja turvaan. 43 Suomessa lasten asema parani aiempia
vuosisatoja

nopeammin

itsenäistymisen

jälkeen.

Osaltaan tähän

vaikutti

myös

sisällissota, sillä yhteiskunnassa oli tehtävä selkeitä muutoksia, jotta hävinneen osapuolen
köyhistä ja turvattomista lapsista voitiin pitää huoli. Kaikkialla yhteiskunnassa häviäjie n
lapset aiheuttivat huolta ja pelkona oli, että laiminlyötyinä vanhempien katkeruus jäi
itämään lapsiin ja edessä olisi taas uusi kansallinen kriisi. Pelko ylettyi kaupunkien
työläislapsista aina maaseudun köyhälistön ja työväen lapsiin saakka.44

38

Leino-Kaukiainen & Uino 1991,102; Uino 1991, 106—107, 114.
Uino 1991, 112.
40 Vuornos 1971, 13—14.
41 Vuornos 1971, 15—18.
42 Vuornos 1971, 18—19.
43 Vuornos 1971, 19—20.
44 Ilmolahti 2008, 28—30; Kaarninen 2003, 219; Tuomaala 2004, 103.
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Lasten asema perheessä ja yhteiskunnassa on vaihdellut paljon ajan sekä perheen,
sosiaalisen ja taloudellisen aseman mukaan. Moderni ydinperhe sai alkunsa keskiluokan
ja kaupunkiporvariston joukossa 1800-luvulla. Uusi porvarillinen ihanne korosti perheen
keskeistä tunnesidettä ja perhekeskeisyyttä. 45 Ydinperheen malli saavutti kuitenkin varsin
hitaasti kansan syvät rivit, vasta 1900-luvun alkupuoliskolla. Kaikkein huonoimmassa
asemassa olivat erityisesti köyhät orvot ja aviottomat lapset. Aviottomien, orpojen ja
ottolasten asemaa säädettiin laeilla vasta 1920-luvulla, kun yhteiskuntaa muotoiltiin
uudelleen käydyn sodan jälkeen. Lasten taloudellisen toimentulon turvaamiseksi tehtiin
”laki awioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista”, joka tuli voimaan 1922. 46 Vuonna
1922 perustettu Koteja Kodittomille Lapsille (myöhemmin Pelastakaa Lapset ry)
perustettiin vastaamaan sisällissodan jäljiltä orvoiksi ja kodittomiksi jääneiden lasten
tilanteeseen, johon yhteiskunnan resurssit olivat täysin alimitoitettuja. 47 Pelastakaa lapset
ry sijoitti lapsia otto- ja kasvattiperheisiin, vuonna 1925 annettiin vielä ”laki ottolapsista ”
parantamaan lasten asemaa.48
Vuonna 1921 voimaan tullut oppivelvollisuuslaki turvasi kansakouluopetuksen kaikille
7—15-vuotiaille. Kansakoulut mahdollistivat opiskelun ja yhteiskunnallisen nousun
monelle vähävaraiselle lapselle, jotka olivat aiemmin jääneet koulutuksen tarjoamien
mahdollisuuksien ulkopuolelle.49 Työläislapset ja -nuoret haluttiin pitää koululaitoks e n
piirissä ja kontrollissa mahdollisimman pitkään ja niin päädyttiin luomaan uuden
koululaitoksen

tueksi

vielä

ammattikoululaitos.50

Opetusjärjestelmää

kritisoitiin

kuitenkin jo aikanaan eriarvoistavaksi rinnakkaiskoulujärjestelmän51 luonteen vuoksi.
Vasemmisto, liberaalit ja keskusta pyrki heti oppivelvollisuuslain myötä muutta maa n
koulutusjärjestelmän tasa-arvoisemmaksi,

mutta luokkajakoinen järjestelmä poistui

käytöstä vasta peruskoulu- uudistuksen myötä 1960-luvulla.52
Suomalaisen työväestön historia eroaa paljon yleiseurooppalaisesta kehityskulusta.
Vaikka Suomessa oli teollisuutta jo aiemmin, kuten ruukkeja, oli teollisuus varsin
kotikutoista. Varsinainen teollistuminen alkoi autonomisessa Suomessa paljon muita

45

Tuomaala 2004, 65.
Vuornos 1971, 141.
47 Vuornos 1971, 38—39.
48 Vuornos 1971, 148—149.
49 Vuornos 1971, 205—211.
50 Jauhiainen 2011, 112—117.
51 Rinnakkaiskoulujärjestelmällä tarkoitetaan rinnakkain toimineita oppikouluja ja kansakouluja.
52 Tuomaala 2011b, 106—110.
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läntisiä

maita

kapitalismin

hitaammin,

vasta 1800-luvun

ottaessa vankemman

jalansijan

loppupuolella.53

Teollistumisen

ja

muodostui tärkeitä yhteiskunnallis ia

kysymyksiä. Yhteiskunnallinen huoli koski torppareita, tilatonta väestöä ja työväkeä. 54
Varsinainen työväenpuolue perustettiin verraten myöhään, vasta vuonna 1899 helmik uun
manifestin

myötä.

Silti

vajaassa

kansainvälisessä mittakaavassa

vuosikymmenessä

siitä

muodostui

myös

suuri ja voimakas sosialistipuolue.55 Naiset olivat

Suomessa ja muualla Pohjoismaissa työväenliikkeessä vahvasti läsnä, eikä liike ollut vain
miesten salonkiaate.56 Työläisnaisille ja -lapsille olikin jo varhaisesta vaiheesta saakka
omat yhteisönsä, seuransa ja osastonsa, joiden parissa toimia.
Turvattomia lapsia kansalaissodan jälkeen oli yli 15 000 ja suurin osa heistä oli lähtöis in
punaisista kodeista. Sisällissodan jälkeen punaiset naiset leimattiin pitkälti syyllis iks i
koko kansan tragediaan, eikä heidän ajateltu soveltuvan kasvattamaan uutta sukupolvea. 57
Heiltä evättiin taloudellinen avustus ja erityisesti juuri sodan jälkeen lapsille tarjottiin
sijoitusta vauraammassa valkoisessa kodissa. Punaorvoilla ei yleensä ollut vaihtoehtoja
vaan

heidät

usein

sijoitettiin

Uudelleensijoittaminen

nähtiin

joko porvarillisiin
tarpeellisena,

sillä

perheisiin
punaisten

tai lastenkoteihin.
lapset haluttiin

pois

kodeistaan, jotta he eivät omaksuisi vanhempiensa arvomaailmaa. Vaikka voittaneen
puolen orpoja säälittiin, oli sankari-isä kuitenkin oikeuttanut kuolemallaan lapsen tiettyyn
avusteiseen asemaan yhteiskunnassa.58
Ennen vuotta 1918 syntyneitä työläislapsia, jotka olivat kuitenkin sodan syttyessä liian
nuoria osallistumaan
punaorposukupolveksi.

mutta kykeneviä

muistamaan

Vaikka kaikki eivät suinkaan

sotakevään,
menettäneet

on luonnehd ittu
sisällissodassa

vanhempiaan, siitä muodostui silti sukupolvikokemus näiden työläislasten keskuudessa.
Oli työläislapsi todella orpo tai ei, kohteli ja näin myös määritti yhteiskunta koko
työläislasten joukkoa.59
Köyhät ja orvot, jotka oli sijoitettu kodin ulkopuolelle, tuskin olivat Punalipun
lukijakuntaa. Lapset saattoivat lukea muiden lasten kanssa Punalippua, mutta valkois issa
kodeissa ja hoitolaitoksissa tuskin tilattiin lapsille vastakkaisen aatepohjan lehteä.
53

Kalela 2005, 31.
Kalela 2005, 31.
55 Kalela 2005, 26.
56 Salmi-Niklander 2004, 60—61.
57 Kaarninen 2017, 81.
58 Kaarninen 2017, 81.
59 Ilmolahti 2008, 28—30.
54

15

Aatteellisissa, mutta köyhissä perheissä ei yleensä ollut myöskään mahdollisuutta lehden
tilaamiseen. Tämä kaikki on kuitenkin oleellinen osa lehden ymmärrystä, sillä nämä
yhteiskunnan haavat ja ongelmat näkyivät myös Punalipun sivuilla.
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1. ”Toverit, järjestönuoret ja punalippulaiset.” – Punalippu osana
vasemmistoa
1.1. Punalippu lasten valistajana ja viihdyttäjänä
Työväenlehdet

ohjailivat

lukijoidensa

mielipiteitä,

tottumuksia

ja kokemuksia

yhteiskunnasta ja yhteisöstä.60 Erityisesti vasemmistososialistit, kuten heidän julkaisuns a
Työläisnainen61 , olivat huolissaan lasten kotoa saamasta kasvatuksesta ja luokkatunte e n
puuttumisesta. Tarve työläislastenlehdille johtuikin pitkälti edellä mainitusta syystä.
Samalla

on luontevaa

kollektiivisena

ryhmänä

ajatella,

että siinä

missä

aikuisväestöä

voitiin

työväenjulkisuiden

avulla,

oli tämä kannattavaa

ohjailla
myös

työläislasten kohdalla. Lapsiin liitettiin 1920-luvulla monia tärkeitä kysymyksiä, yhtenä
niistä

se kuinka

yhteiskunnassa,

sisällissotaa

porvariston

muistettiin

vai työväestön

ja kuinka
vaateiden

lapset asemoivat
mukaan. 62

itsensä

Työläislapsille

julkaistiin Punalipun lisäksi muitakin lehtiä, kuten työläislasten raittiuslehteä Soihtua.
Näiden perinteisten lastenlehtien rinnalla oli 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa varsin
runsas käsinkirjoitetun lasten- ja nuortenlehtien kenttä, joissa saatettiin laajemmin
käsitellä ympärillä tapahtuneita asioita tai erilaisten seurojen kuulumisia tai keskusteluja.
Käsinkirjoitetut saattoivat kuulua esimerkiksi nuorisoseuran, raittiusliikkeen, koulun tai
kodin piiriin ja ne oli yleensä tarkoitettu yhdessä luettaviksi esimerkiksi erilais issa
iltamissa tai muissa yhteisöllisissä tapahtumissa. Näin ollen niitä ei ollut edes tarkoitettu
laajemmalle

yleisölle,

mutta toisaalta

niiden avulla myös vähävaraisemmilla

ja

työväestöllä oli mahdollisuus yhteisölliseen ja julkiseen kirjoittamiseen. Toisinaa n
käsinkirjoitetut lehdet saattoivat toimia myös itsekasvatuslehtinä. 63
Punalipun artikkeleissa, pakinoissa ja muissa asiateksteissä käsiteltiin usein oikeita
historiallisia henkilöitä, joita voitiin pitää esikuvina: Karl Marx, Friedrich Engels, V.I.
Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, Wilhelm Liebknecht sekä suomalais ia
punakaartilaisia. Esimerkiksi Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg esitettiin kuvin 1926.
Heidän kuviensa alle oli kirjoitettu: ”Tammik. 15 p:nä 1919 murhattiin Berliinin kadulla
kaksi työväenluokan jalointa taistelijaa Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg. Tämän
60

Ilmolahti 2008, 136, 153, 155.
Ilmolahti 2017, 153—156. Työläisnainen oli työväennaistenlehti.
62 Ilmolahti 2008, 28—29, 155; Tuomaala 2004, 47, 70—71.
63 Salmi-Niklander 2004, 42, 60—61, 112—114.
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johdosta vietämme päivää kautta maailman marttyyrien muistopäivänä.” Tammikuun 15.
päivänä 1925 kannessa oli piirroskuva Karl Liebknechtistä kuolinvuoteella ja heti
kansilehden kääntöpuolella kirjoitus: ”Karl Liebknecht – suuri punalippulaine n. ”
Kirjoituksen yllä oli piirroskuva sirpistä ja vasarasta, jotka lojuivat kahden viljanip un
päällä. Vuoden 1923 jälkeen tämä oli ensimmäinen Punalippu-lehti. Näin ollen jo
ensimmäisessä numerossa asetettiin lapsille esimerkki ihanteellisesta työväensankarista.
Lehti julkaistiin esikuvaksi nostetun Liebknechtin kuoleman vuosipäivänä.
Lehden kertomuksissa ja muissa kaunokirjallisissa teksteissä ohjeistettiin suoremmin,
mitä punalippulaisilta vaadittiin tyttöinä ja poikina. Vaikka kansainväliset esikuvat oli
nostettu työläislapsen malliksi siitä, millainen oli ihanteellinen työläinen, ei kirjoituks issa
kuitenkaan käsitelty yleensä sitä, millainen oli varsinainen työläislapsen ihanne. Rosa
Luxemburgista ei kirjoitettu, että tämä oli nuorena liian villi ja epäsovinnainen, mutta
hyvä ja rohkea toveri. Yleensä kertomuksissa tällä tavoin käyttäytynyt tyttö päätyi
ongelmiin.64
Kirjoituksilla pyrittiin kiinnittämään lasten huomio yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja
suuntaamaan epäoikeudenmukaisuuden tunne yhteiseen luokkataisteluun. Vuonna 1923
ihaillut ja halveksitut piirteet personoituivat kertomuksissa ja tarinoissa. Aika esiintyi
vanhana parrakkaana viisaana miehenä, ja kevät oli nuori hento tyttö.65 Sortava
Mammona oli näytelmän paha peikko ja Kaunohaave, Taistelija ja Orjamieli olivat
elämänsuunnat,

jotka värväsivät

työläislapsia

joukkoonsa. 66

Näiden kirjoituste n

ympäristö ei välttämättä rajoittunut tunnettuun aikaan tai paikkaan, näin kirjoituksissa oli
myöhemmästä poikkeava satumainen ja abstrakti luonne. Kertomuksista voidaan nähdä
edelleen Topeliuksen vaikutus, sillä lasten annettiin itse löytää kertomuksen sanoma ja
opetus kirjoituksista. Tämä kuitenkin muuttui, kun lehti herätettiin uudelleen eloon
vuonna 1925. Uuden Punalipun kirjoituksista voitiin huomata se, että lähes kaikkien
kirjoitusten lopussa lapsiin vedottiin suoraan tai heille annettiin täsmällisiä ja suoria
ohjeita ja käskyjä, kuinka heidän oli toimittava aatteen hyväksi. Mitään ei siis jätetty vain
lukijoiden oman tulkinnan varaan. Näytelmillä ja tarinoilla oli mahdollisuus kertoa

64

Ks. esim. ei nimettyä kirjoittajaa, ”Onnellinen onnettomuus.”, (kertomus,) Punalippu 7/1926, 99—100,
102.
65 Kössi Kullervo, ”Uudenvuoden yönä”, (vuorokeskustelu), Punalippu 1/1923, 4—5; Kössi Kullervo,
”Kevät. Vuorokeskustelu vapunpäivänä.” (vuorokeskustelu), Punalippu 7/1923, 88—89.
66 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Taistelun tie.” (taistelukertomus), Punalippu 4/1923, 42—44.
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monenlaista ihannetta ja osoittaa lukijoille, mikä oli oikein ja miten maailma oli
muuttunut tai miten sitä voitiin arjessa muuttaa.
Luokkataistelu

toistui piirroksissa

ja kuvituskuvissa.

Vuoden 1923 kuvat olivat

yksinkertaisia piirroksia kuvituskuvina, painokuvia merkkihenkilöistä tai muuta mia
valokuvia

aatteellisista

tapahtumista

kuten mielenosoituksista

tai järjestönuorte n

osastojen matkoilta ja tapahtumista. Väreiltään kuvat olivat pääosin mustavalkokuvia,
mutta erityistilanteissa väreinä käytettiin myös muun muassa punaista. Kuvituskuvia oli
kaikenlaisille kertomuksille ja kirjoituksille.

Kuvissa voidaan huomata selkeästi,

millainen kuva työläisestä tai porvarista tai abstraktimmasta tekijästä, kuten Ajasta
luotiin. Hyvien ominaisuuksien ruumiillistumana näyttäytyi reipas nuori työläinen, paha
porvari oli lihava, irvokas ja selkeästi ihanteellista työläistä vanhempi. Myös laiskuus
korostui porvarien kuvauksissa ja kuvateksteissä heidän kerrottiin hyötyvän muiden
tekemästä työstä. Toisinaan

tätä ”piiskurin” asemaa saatettiin

kuvassa korostaa

esimerkiksi sillä, että porvarilla oli käsissään piiska, jolla hän saattoi ajaa jo ennestään
väsyneet työläiset jatkamaan loputonta työtä.
Toisinaan piirroksissa esiintyi myös köyhiä ja ryysyisiä työläislapsia. Materiaalise n
niukkuuden voidaan huomata olleen keskeinen osa työläisen kuvaa, sillä kuvien
työläisillä, lapsilla ja aikuisilla, oli aina selkeästi paikatut vaatteet. Tämä oli yleistä
kuvissa, oli kyseessä kuva, jossa hahmo oli sorrettu uhri tai ihanteellinen esikuva. Vaikka
kuvat muuttuivat vuosien vieriessä enemmän valokuvapainotteiseksi, eivät yksinkerta iset
piirroshahmot, karikatyyrit ja pilakuvat hävinneet kokonaan.
Valokuvissa tapahtui tarkasteluajanjaksolla muutos, sillä alkuvaiheessa ne olivat monesti
yksinkertaisia

ryhmäkuvia

tapahtumista,

kuten retkiltä.

Punalipun
Toisinaan

lukijoista

tai

myös lehden

järjestönuorten
nuorten

osastojen

avustajien

kuvia

nimimerkkeineen julkaistiin lehden sivuilla. 67 Myöhemmin valokuvissa suosittiin jonkin
67

Ks. esim. ” Punalippulaisia I.”, ”Punalippulaisia II.”, ”Punalippulaisia III.”, (kuvia), 14—15/1925,
Punalippu, 218—220; kuvia avustajista nimimerkit ”Punahilkka (12 v.).” ja ”Tuntematon (16 v.).”,
17/1925, Punalippu 249, 252; ”Punalippulaisia VI ja VII.”, ”Punalippulaisia VIII.”, ”Punalippulaisia IX.”
ja ”Pieni `valtiopetturi.`”, (kuvia), Punalippu, 18/1925, 260, 264—265; ”Punalippulaisia N:o X.”,
”Punalippulaisia XI.”, (kuvia), 19/1925, Punalippu 280, 283; ”Punalippulaisia XII.”, ”Punalippulaisia
XIII ja XIV.”, (kuvia), 20/1925, Punalippu, 294—295; ”Punalippulaisia.”, (kuva), 21/1925, Punalippu,
310; ”Punalippulainen 16.”, ”Punalippulainen 17.”, ”Punalippulainen 18.”, (kuvia), 22—23/1925, 342,
346, 349; ”Punalipun Kerhon jäsenet.”, (kuvia), 2/1926, Punalippu, 24—28; ”Punalippulaisia 21.”,
(kuvia), 3/1926, Punalippu, 42; ”Punalippulaisia 23.”, (kuvia), 4/1926, Punalippu, 54; ”Punalippulaisia
24.”, ”Punalippulaisia 25.”, (kuvia), 5/1926, Punalippu, 76—77; ”Punalippulaisia 26.”, (kuva), 9/1926,
Punalippu, 139; ”Punalippulaisia 27.”, (kuva), 10/1926, Punalippu, 155; Kuvassa nimimerkki ”Toveri
Punanärhi”, 4/1927, Punalippu, 61; ”Kuvia työalaltamme”, (kuvia), 11/1927, Punalippu, 168.
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tapahtuman kuvaamista, esimerkiksi uimakoulun, ja joskus lehden sivuilla saattoi olla
valokuvia myös esimerkiksi elokuvien hahmoista tai näyttelijöistä kuten Charlie Chaplin
ja Harold Lloyd.68
Tutkielmani ulkopuolelle ovat jääneet myös osiot ”Me kirjoitamme Punalipulle”, ”Pakina
luonnontieteestä ja eläinkunnasta” ja ”Vekkuli-Villen”. Kysymyksiä ja vastauksia palstaa olen tarkastellut niiden
keskusteltiin

tutkielmalleni

lehtien osalta, kun sitä on ilmestynyt.

keskeisistä

kysymyksistä,

kuten

Palstalla

luokkataistelusta,

ajankohtaisista asioista ja siitä mikä oli punalippulaiselle ja järjestönuorelle sallittua.
”Kysymyksiä ja vastauksia” käsitteli myös lehden rakennetta ja arkipäiväisiä ongelmia,
jotka olen jättänyt tarkastelun ulkopuolelle. Toisinaan toimitus lisäsi huomautuk s ia
erilaisten kirjoitusten tai kuvien alle. Otan myös nämä lisäykset ja huomautuk set
pääasiallisesti huomioon, sillä ne yleensä sisälsivät ajatuksia tai toimintamalleja, jotka
toimitus halusi lukijoilleen juurruttaa. Usein näissä ohjeissa ja kehotuksissa kannustettiin
myös punalippulaisia levittämään Punalippua, sillä se oli työläistyttöjen ja -poikien
velvollisuus.69
Punalipussa oli myös muun muassa kirjoituksia, tehtäviä ja arvoituksia, jotka eivät täysin
sovi aiemmin esitettyihin osioihin. Työläislapsille opetettiin useaan otteeseen muun
muassa ”sähkötystä”70 , erityisesti vuonna 1923 sähkötys oli osana kertomuksia, joissa
päähenkilöt joutuivat väärin perustein ”ohranan” selliin ja pystyivät näin sähköttämä llä
keskustelemaan muiden väärin perustein vangittujen kanssa. 71 Toisinaan Punalipussa
julkaistiin toimituksen kirjoittamia ”salaviestejä” tai ”kiireellisiä sähkösanomia”, jotka
lukijoiden oli tarkoitus kääntää. Lukijat saattoivat esittää viestejä vastaavalla tavalla myös
”Kysymyksiä ja vastauksia” -osiossa. Nuorille lukijoille haluttiin leikin varjolla opettaa
käytännön taitoja. Kertomuksissa ja tehtävissä leikittiin lähes aina luokkataiste lun
teemoilla ja asetelmilla. Tehtävien tarkoitus oli tarjota mielekästä sisältöä lukijoille ja
valmentaa tulevia luokkataistelijoita. Lukijoille saatettiin selittää myös joitain käytänteitä

68

Ei mainittua kertojaa, ”Nouseva nuoriso ja TUL:n ensimmäiset liittojuhlat”, (artik.) 11/1927, Punalippu
173; kuva, 20/1927, Punalippu, 326; kuvassa Harold Lloyd, 6/1929, 95.
69 Ks. esim. Toimitus, ”Punalippu ilman kuvia.”, (pk.), 8/1923, 98; ei nimettyä kirjoittajaa,
”Punalippulainen” (pk.), 2/1925, 18; nimim. ”Kypsä”, ”Eräs kunniatehtävämme.”, (pk.), 3/1928, 35.
70 ”Sähkötyksellä” tarkoitettiin morsetusta. Toisinaan kirjoituksissa mainittiin Morse -aakkosista, mutta
yleisesti toimintaa kutsuttiin sähkötykseksi. Ennen kuin sähkötys opetettiin lukijoille, oli sitä toivottu jo
useamman kerran ”Kysymyksiä ja vastauksia” -osiossa.
71 Ei mainittua kertojaa, ”Poika joka ei pelännyt” seikkailukertomus, Punalippu, 2/1923, 16—18.
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tai sananlaskuja, jotka olivat lukijoita mahdollisesti askarruttaneet. Vastaavasti saatettiin
kertoa yksittäisiä elämänviisauksia joidenkin suurmiesten nimissä.72
”Kysymyksiä ja vastauksia”-palstalla keskusteltiin myös siitä, mikä oli punalippulaise lle
sallittua: saiko porvarilasten kanssa seurustella ja millaisissa olosuhteissa sekä oliko
työväenlasten sallittua tanssia tai pelata korttia? Suosittuja olivat vastausten perusteella
myös sisällissotaa

ja erityisesti porvarillista

sortoa koskevat kysymykset.

Osion

kysymysten avulla lukijat pääsivät myös itse tuottamaan ja ylläpitämään virallista
kertomusta. Nimimerkki Toivo kysyi esimerkiksi vuonna 1923: ”Miksi työläisten täytyy
raataa enemmän kuin porvarien?”73 Nimimerkki Pikku-Punikki esitti lukijoille kaksikin
kysymystä: ” Kenen punalippulaisen isä oli vangittuna v. 1918 kapinan johdosta?” Ja
”Ovatko papit ja kirkko sortajien vaiko työläisten puolella?”74 Myös Ann-Lyyli kysyi
lukijoilta kaksi kysymystä: ”Miksi kapitalistit

vihaavat sosialisteja?” ja ”Oletko

punaorpo?”75 Toki tulee muistaa, että siinä missä toimitus valitsi lasten kirjoittama t
kertomukset, runot ja muut kirjoitukset useiden töiden joukosta, on sama seula koskenut
myös lasten kysymyksiä ja vastauksiakin. Kyseinen osio kuitenkin lakkautettiin lehden
siirtyessä Järjestönuorten äänenkannattajaksi. Tällöin koko lehden rakenne muuttui
perusteellisesti ja sen sisältö muutettiin lapsille mielekkäämmäksi, kertomukset kevenivät
puhtaan aatteellisten opetustarinoiden sijasta seikkailukertomuksiksi. 76 Aiemmin lehden
sisältö saattoi vaihdella runsaasti. Osaltaan tämä johtui siitä, että lehdessä julkaistiin
paljon lukijoiden

kirjoituksia,

jolloin

sisältö perustui lukijakunnan

toimitukse lle

lähettämän materiaalin laatuun. Toisaalta myös erilaiset kilpailut veivät toisinaa n
paljonkin tilaa, sillä yleensä palkitut teokset julkaistiin lehdessä. Kilpailut olivat yleensä
kirjoituskilpailuja, mutta toisinaan myös piirtämisestä tai arvoitusten keksimise stä
kisattiin.77

72

Ks. esim. ei mainittua kirjoittajaa, ”Hokkuspokkus.”, Punalippu 131927, 207; Punalippu 15/1927, 239.
Viisauksien sanojiksi oli nimetty Lauscius ja Rouseau.
73 nimim. ”Toivo”, kysymys 126: ”Miksi työläisten täytyy raataa enemmän kuin porvarien?”, Punalippu,
14/1923, 206.
74 Nimim. ”Pikku-punikki”, Kysymykset 200: ”Kenen punalippulaisen isä oli vangittuna v. 1918 kapinan
johdosta?” ja 201: ”Ovatko papit ja kirkko sortajien vaiko työläisten puolella?”, Punalippu, 14—15/1925,
221.
75 Nimim. ”Ann-Lyyli”, Kysymykset 127: ”Miksi kapitalistit vihaavat sosialisteja?” ja 128: ”oletko
punaorpo?”, Punalippu, 13—14/1926, 202, 203.
76 Ålander 1995, 46.
77 Ks. esim. ”Kirjoituskilpailu omenavarkaista.”, Punalippu, 5/1923, 53; ”Suuret kilpailut Punalipun
levittämisestä.”, Punalippu, 13/1923, 192;”Suuri sanatikapuu kilpailu.”, 2/1928, Punalippu, 18.
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Kansilehti muuttui useaan otteeseen julkaisuhistoriansa aikana. Alkuperäinen kansi oli
käytössä vuosina 1923, 1925 ja 1927. Vuonna 1926 kokeiltiin yksinkertaisempaa,
aikuisten aikakauslehteä jäljittelevää ulkoasua, jossa yleensä valkoisella tai punaise lla
pohjalla oli piirroskuva tai yksi muotoon leikattu valokuva. Lehden nimi Punalippu sai
jäädä kanteen, mutta lisäys ”työläistyttöjen- ja poikien lehti” poistettiin. Saman vuoden
viimeisessä numeroissa se muutettiin takaisin alkuperäiseen muotoonsa. Punalipun nimi
pysyi kannessa vuoteen 1928 saakka. Vuonna 1928 kansilehti muuttui muotoon, jossa
ylimpänä oli yksiselitteisesti Punalippu, tämän alla kirjaimet TJN78 ja alimmaise na
Järjestönuorten äänenkannattaja. Lehden nimen muutosta ei kuitenkaan tarkoittanut
lehden muutosta lastenlehdestä nuortenlehdeksi, vaan muutos johtui siitä, että lehti
sidottiin virallisesti Järjestönuorten liiton alaisuuteen. Tässä vaiheessa kansilehde n
piirrokset muuttuivat yksinkertaisemmiksi ja vähemmän lapsekkaiksi, myös paino- ja
valokuvat kannessa yleistyivät. Ulkoasu säilyi kuvaillun mukaisena vielä seuraavan
vuoden, ainoastaan kannen väri muuttui harmaasta punaiseksi. Tämän jälkeen ulkoasu
pelkistyi ennestään, kun kannessa oli enää lehden nimi Punalippu. Nimen lisäksi
kannessa oli yleensä suuri painokuva tai valokuva, ja kuvittamatta jäänyt alue oli värjätty
punaiseksi.

Kannen

kääntöpuolella

löytyivät

loput

aiemmin

kannessa

olleet

julkaisutiedot.
Perinteisesti lehdessä julkaistiin juhlien kuten pääsiäisen, vapun, juhannuksen ja joulun
aikaan hieman erilainen painos lehdestä. Lehdessä saattoi myös olla toisinaan jokin selkeä
teema tai samojen kansien sisään oli saatettu yhdistää useampi numero. Lapsille saatettiin
kertoa esimerkiksi, miksi vappuna marssittiin ja osoitettiin mieltä, tai jotain muuta
ajankohtaista

sekä sisällyttää

siihen

luokkataistelun

sanoma. 79

Järjestönuorte n

Joululehdessä 1927 kerrottiin, kuinka punalippulainen ei uskonut joulupukkeihin ja
taikamaailmoihin. Heille oli rakkaampi äidin, isän tai sisaruksen hankkima lahja, joka oli
vähistä varoista hankittu.

Lehdessä myös muistutettiin,

ettei se kertonut lapsen

kiltteydestä mitään, vaikka työväenlasten saamat lahjat olivat vähäisempiä kuin rikkaiden
lasten.80

78

TJN tarkoitti Työväen Järjestönuoria.
Ks. esim. Vennu Jokiruoho, ”Punalippulaisen joulu.”, (artik.), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten
Joululehti, 363—364.
80 Vennu Jokiruoho, ”Punalippulaisen joulu.”, (artik.), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten
Joululehti, 363—364.
79
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Lehden lopussa oli yleensä toimituksen ohjeita muun muassa materiaalin tuottamisee n
liittyen tai kommentteja vastaanotetuista töistä, jotka eivät ehkä päässeet lehteen saakka.
Loppuun oli sijoitettu myös Askartelua ja ongelmia –osio, kilpailujen ja muiden yhteiste n
tapahtumien julkaisut sekä jokin aatteellinen piirros tai sarjakuva. Usein lehden osiossa
esitetyt arvoitukset myös palvelivat luokkataistelua, sillä niissä saatettiin arvuute lla
esimerkiksi tunnettua valkoisten johtajaa tai työväen rakastamaa esitaistelijaa ja
marttyyria tai yksinkertaisesti luokkataisteluun liitettäviä sanoja, kuten punikki tai
ohrana.81
Erikoisnumeroita
varainhankintakeinona

saatettiin

käyttää

ja lukijoita

Punalipun

kannustettiin

markkinoinnissa

levittämään

lehteä

tai

hankkima lla

erikoisnumerolle mahdollisimman monta tilaajaa. Vaikka lehdellä oli varsin selkeä
aikalaislastenlehdille vakiintunut rakenne, on kuitenkin huomattava, että lehdet elivät
lukijoiden ja toimituksen toiveiden ja vaatimusten mukaan. Toisinaan jokin osio saattoi
tulla uutena ja toisena hetkenä jokin osio lakkautettiin liian vähäisen materiaalin vuoksi.
Lehdissä siis ei ollut kiintiömäärää esimerkiksi asia-artikkeleille, pakinoille, runoille tai
tarinoille. Lehdessä ilmaistiin lukijakunnalle suoraan, että aatteellinen sisältö saisi
helpommin palstatilaa, vaikka lapsilla oli oikeus kirjoittaa lehdelle mistä halusivat. 82
Punalipussa julkaistiin sekä aikuisten kasvattajien kirjoituksia että lasten kirjoituk s ia.
Kasvattajilla tarkoitan valikoitua joukkoa aikuisia, yleensä toimitusta ja lehden aikuis ia
avustajia83 , jotka pyrkivät muovaamaan lasten ajatuksia ja ymmärrystä sosialistiselle
aatteelle ja luokkataistelulle

sopivaksi.

Tämä valikoitu

81

joukko vaikutti pääosin

Ks. esim. nimim. ”A.U.”, ”Ruutuarvoitus n:o 5.” kysymys 1.”Eräs, jota valkoisessa Suomessa
vihataan.”, (ruutuarvoitus), Punalippu, 5/1923, 63; nimim. ”Marakatti”, ”Täytä yllä olevat ruudut
kirjaimilla niin, että 1:llä merkittyyn ruuturiviin tulee ylhäältä alas luettuna sana, jota porvarit v. 1918 ja
sen jälkeen ovat käyttäneet nimityksenä työläisistä”, (ristiarvoitus), Punalippu, 7—8/1925, 118; nimim.
”Pohjolan poika”, ”9. Vahingollinen oppiaine koulussa.”, (ruutuarvoitus), Punalippu, 1/1926, 14; nimim.
”Rasavilli”, Ruutuarvoituksesta n:o 10: ”5. Mies, jota työläiset vihaavat.”, (ruutu -arvoitus), Punalippu,
10/1927, 157; tekijä mainitsematon, saanut kilpailussa toisen palkinnon, ruutuarvoituksen ensimmäinen
kysymys: ”Työläisille vastenmielinen olio.”, (ruutuarvoitus), Punalippu, 3/1928, 34; nimim. ”Sukkela II”,
ruutuarvoituksen viides vihje: ”Työläisten päämäärä”, (ruutuarvoitus), Punalippu, 7/1929, 111; nimim.
”H. O. M.”, kolmas arvoitus ristisana-arvoituksessa: ”Punainen päällikkö kansalaissodassa.”, Punalippu,
6/1930, 82.
82 Ks. esim. ”Kirjeenvaihtoa.”-osiot lehdistä Punalippu, 12/1923, 167; Punalippu, 3/1923, 34; Punalippu,
7/1923, 92; Punalippu, 8/1923, 108.
83 Käytän tässä nimitystä ”aikuinen avustaja” siksi, että myös Punalippuun kirjoittaneita lapsia kutsuttiin
avustajiksi. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa käytettiin aikakauslehdistössä paljon avustajia. Avustajille
oli yleensä tarvetta ja harvat toimittajat pyörittivät lehtiään täysin omilla kirjoituksillaan. Toiset lehdet
suhtautuivat valikoivammin avustajien tuotoksiin, kuten esimerkiksi useampaa lastenlehteä ja Suomen
Kuvalehteä toimittanut Julius Krohn (1835–1888), toiset toimittajat sallivat suuremman vaihtelun
avustajien tuotoksissa, sillä se helpotti toimittajan omaa työtä. Uino 1992, 79,83.
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opettavaisten asiatekstien kautta, joissa he kertoivat luokkataistelun nykytilasta tai sen
sankareista. Vaikuttaminen oli varsin usein hierarkkista vaikuttamista alaspäin, eikä
niinkään keskustelevaa lukijoiden kanssa. Monesti kirjoitukset esittivät sanomansa
totuutena

ja ohjenuorana,

kirjoituksissa

voitiin

eikä

sanomaa

luoda ja julkaista

pehmennetty.

Aikuisten

uutta ohjaavaa kertomusta,

kasvattajien
joka asetti

työläislapsille uuden ajattelun mallin. Se pohjasi epäonnistuneeseen vallankumouksee n,
mutta pyrki myös tietoisesti kasvattamaan lapsia omien tarkoitusperien mukaan.
Avustajat olivat tärkeä osa lastenlehtien toimintaa myös Punalipun sivuilla. Toimittaja n
hyväksymät avustajat muotoilivat lehden arvon ja sisällön, joten tästä syystä avustajiks i
haluttiin saada päteviä ja nimekkäitä tekijöitä aikalaislastenkirjailijoiden joukosta. 84
Punalipulla oli avustajia niin aikuis- kuin lapsiväestössäkin. Lehteen kirjoittivat muun
muassa Kössi Kaatra, Armas Äikiä ja Hilda Tihilä. Kössi Kaatra (1882—1928) oli
tunnettu työväenrunoilija, joka oli aloittanut uransa jo vanhan työväenliikkeen aikaan85 .
Hänen lapsuudenkotinsa oli köyhä ja Kaatra joutui jo nuorena työskentele mää n
sekalaisissa töissä koulunkäyntinsä ohessa. Vuonna 1902 Kaatra alkoi julkaista runojaan
työväestölle suunnatuissa julkaisuissa ja vuonna 1903 hän julkaisi esikoiskokoelma nsa.
Varhaisessa vaiheessa häntä tuki muutama työväen merkkihenkilöistä, kuten Yrjö
Sirola86 ja Yrjö Mäkelin.87 Punalippuun kirjoitti Kaatran lisäksi myös muun muassa
Armas Äikiä (1904—1965). Hän oli runoilija ja toimittaja, mutta myös poliitikko.
Poliittisen herätyksen hän sai kotoa isältään, ja Neuvostoliittoon muutettuaan hän
osallistui esimerkiksi Suomen kommunistisen nuorisoliiton (SKNL) toimintaan. Äikiän
runot olivat vahvan poliittisia ja sisältö oli suoranaista Neuvostoliiton propagandaa ja
agitaatiota. Monien muiden Punalipun avustajien tavoin Äikiäkään ei välttänyt vankilaa,
vaan istui vankilassa vuosina 1927—1928 ja 1930—1935. Myöhemmin hän kuului
Terijoen hallitukseen ja herätti suomalaisissa pahennusta radioäänenä, jossa hän
kommentoi propagandistista sisältöä Moskovan Tiltun tavoin. Suomeen palattuaan hän
jatkoi työtään aatteen parissa, muttei voinut ottaa täysin osaa puolueen elämään, sillä hän
ei saanut menetettyä kansalaisuuttaan enää takaisin. 88 Hilda Tihilä (1870—1944) oli
työväen vallankumousta ihaillut kirjailija, jonka kirjoitukset olivat aatteellisia. Hän avusti
84

Uino 1991, 112.
Vanhalla työväenliikkeellä tarkoitetaan työväenliikettä ennen Suomen sisällissotaa.
86 Yrjö Sirola (1876—1936) oli toimittaja, opettaja, kansanvaltuuskunnan jäsen ja kansanedustaja.
Kansallisbiografia: Yrjö Sirola.
87 Roininen 2000.
88 Kalemaa 2007.
85
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muun muassa lastenlehtiä kuten Ihanneliitto ja Punalippu. Aiheina kertomuksissa olivat
pääosin maatyöläiset, torpparit ja huono-osaiset, kuten orvot ja köyhälistö. Sisällissodassa
Tihilä kuului punakaartiin ja joutui sodan seurauksena Suomenlinnaan, mutta pakeni
muutaman kuukauden jälkeen.89
Suomennetut tarinat olivat yleensä peräisin Neuvosto-Venäjän tai muiden maiden
sosialistisista lasten- ja nuortenjulkaisuista. Tarinat olivat todennäköisesti valittu sekä
hauskuttamaan lukijoita ja näin saamaan heidät Punalipun piiriin.

Suosittuje n

seikkailukertomusten henkilöt myös loivat esikuvia lukijoille hienovaraisemmin kuin
suorat kasvattajien kehotukset ja kiellot. Seikkailukertomukset toivat myös romanttise n
sivujuonteen kertomuksiin, mitä lapset eivät itse osanneet kertomuksissaan tuottaa.
Romanttinen pohjavire koski koko luokkataisteluita, työväen sankareita ja marttyyrejä,
mutta mainittujen kertomusten avulla saatiin luokkataistelu näyttämään kutkuttava lta
seikkailulta. Toisaalta romanttisten ja jännittävien kertomusten voidaan yksinkertaises ti
nähdä palvelleen aatetta myös siksi, että se vangitsi lukijan mielenkiinnon ja altisti lukijan
myös piilotetulle aatteelliselle sisällölle.90
Lukijoiden ohjailu ei suinkaan ollut vain Punalipulle ominainen piirre vaan aikanaan
suorastaan tavanomaista. Porvarillisissakin lehdissä tuotiin lukijoille selvästi esille,
millaiseksi lukijoiden haluttiin kasvavan ja miten heidän tuli toimia. Halutut toimet
kattoivat yleensä sisäänsä myös normiston siitä, kuinka yhteiskunnallinen ja poliittine n
vastustaja tuli kohdata.91 Lapsille

suunnatuissa

julkaisuissa

voidaankin huomata

puoluekytköksistä riippumaton pyrkimys kasvattaa lukijakuntaansa kunkin aatteellise n
suunnan haluamaan kansalaisuuden malliin.
Punalipussa

puhuttiin

lukijoista

punalippulaisina,

Punalipun

kerholais ina,

järjestönuorina ja pioneereina. Vaikka nämä kaikki ovat omia erillisiä nimityksiä, joilla
tarkoitettiin ainakin aluksi erillisiä asioita, niitä saatettiin käyttää synonyymeinä tai
muuten ristiin. Vuonna 1923 lukijoita puhuteltiin varsin suoraan ja vaikka Järjestönuorte n
liitto toistuu osassa kirjoituksia ei kaikkien lukijoiden oletettu vielä siihen kuuluva n.
Järjestönuorten liitto haki selkeämmin jalansijaa vuoden 1927 tienoilla minkä jälkeen
järjestönuoren ohelle

ilmestyi nimitys

pioneeri.

Pioneeri-nimityksen

muuttamista

yleiseksi esitettiin lopulta vuonna 1930.92 Osaltaan jatkuva nimitysten muuttumine n
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kuvasti työväenliikkeen jatkuvaa muutosta ja poliittista luovimista 1920-luvulla, mutta
toisaalta myös halua olla osana tätä muutosta eikä jämähtää osaksi vanhaa ja mennyttä .
Pioneeri-nimitys jäi elämään entisten järjestönuorten keskuudessa liikkeen painuessa
maan alle vuoden 1930 kommunistilakien myötä.
Punalipun tarinoiden voidaan huomata muuttuvan aikansa lasten ja nuortenkirjallisuude n
muuttuessa. Poikakirjallisuudessa hallitsevia olivat seikkailukertomukset, jotka usein
sijoittuivat jonnekin kaukaiseen historiaan. 93 Punalipussa kaukainen historia ei ollutkaa n
enää niin kaukaista, vaan sankarihahmot saattoivat seikkailla vuoden 1918 sodan kentillä
tai jossain nimeämättömässä valkoisessa maassa, taistellen työläisten puolesta. 94
Lastenlehdistö on alkutaipaleeltaan saakka ollut sisällöltään varsin muuttumaton. Ne
tarjosivat lapsille opettavaisia tarinoita, kertomuksia, kilpailuja ja pulmia. Yleisiä aiheita
olivat muun muassa esittelyt merkittävistä henkilöistä, maantieteestä ja historiasta niin
Suomessa kuin ulkomaillakin, toisinaan myös ajankohtaiset aiheet puhuttivat. 95 Sivuille
pyrittiin myös saamaan kuvia, vaikka se tuotti vaikeuksia erityisesti varhaisessa
vaiheessa. Varhaisen lastenlehdistön aikaan kuvilla oli lehtien menestyksen kannalta
suuri

merkitys

ja

esimerkiksi

1880-luvulla

lehtiin

pyrittiin

saamaan

jo

perustamisvaiheessa nimekkäitä kuvittajia kuten Helene Schjerfbeck.96 Lastenlehtie n
kertomuksien

nuoret saattoivat

kuulua

esimerkiksi

Lotta Svärd -järjestöön, tai

kielipolitiikka ja heimokansa-aate saattoivat mietityttää päähenkilöitä.
Työläislasten olot maailmalla

mietityttivät Punalipun lukijoita,

Neuvosto-Venäjää

pidettiin työläislapsen paratiisina ja ajateltiin, että sitkeän taiston jälkeen myös muut
maailman maat muuttuisivat ihanteellisiksi neuvostotasavalloiksi proletaarin voittaessa.
Myös muiden maiden kuten Saksan ja Englannin, sekä Yhdysvaltojen ja Australia n
työläislasten ponnistelut kiinnostivat lukijoita. Lehden sivuilla ei unohdettu myöskään
Afrikan työläislapsia, mutta heidän ei ajateltu toimivan samalla tasolla ja asenne heitä
kohtaan oli toisinaan jopa jollain tavalla holhoava. Työväestö ei kuitenkaan ollut täysin
yksin

syyllinen

vastaavaan

asennoitumiseen,

vaan suhtautuminen

Afrikkaan

ja

afrikkalaisiin oli ollut jo kauan eurooppalaisessa yhteiskunnassa pitkälti holhoava.
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1.2. Vasemmiston hajaannus Punalipun taustalla ja
luokkatietoisuuden luonti
Jotta Punalippua voidaan käsitellä tarkasti ja sen vaatimalla ymmärryksellä, on
perehdyttävä myös yleiseen poliittiseen tilanteeseen 1920-luvulla. Käsittelen tässä
alaluvussa enemmän laitavasemmistoa, sillä lehden aatteellinen pohja ja sen toimijat
edustivat sitä.
Pirkko Leino-Kaukiainen on kutsunut Punalippua kommunistiseksi lastenlehdeksi ja se
lakkautettiinkin vuonna 1930 kommunistilakien astuessa voimaan. 97 Näin jyrkkä linjaus
voidaan

kuitenkin

kyseenalaistaa,

sillä

muun

muassa

Esa Ålander

luonne htii

järjestöhistoriikissaan lehteä ”sosialistiseksi”. Tulkinnasta riippumatta voidaan kuitenkin
huomata lehden noudatelleen varsin tarkkaan kommunistista ja vallankumouksellista
tulkintaa niin luokkataistelusta kuin sisällissodan tulkinnastakin, erityisesti lehden
alkutaipaleella. Lehden toimituskunnasta ei löydy erillistä tietoa, mutta lehden sävyn ja
tarkoituksen huomioon ottaen voidaan olettaa myös muiden kirjoittajien tukeneen
vasemmistolaista aatetta. Edellisessä alaluvussa esittelemäni avustajat, Kaatra, Tihilä ja
Äikiä, muun muassa toimivat laitavasemmiston ja luokkataistelun äänenä.
Tappiollisen sisällissodan 1918 jälkeen Suomen poliittinen vasemmisto oli hajaannukse n
tilassa. Se jakautui Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen (SDP) ja maan alla
toimineeseen Suomen kommunistiseen puolueeseen (SKP) 98 . Näiden lisäksi keväällä
1920 perustettiin Suomen sosialistinen työväenpuolue (SSTP), joka muutti nimensä
Sosialistiseksi työväenpuolueeksi (STP) vuoden 1923 alussa. SSTP:n perustamine n
nähtiin tarpeellisena, sillä muun muassa SDP:n jäsenistö oli pettynyt puolueeseen siksi,
koska se oli luopunut sisällissotaa edeltäneestä tiukasta luokkataistelulinjasta. Punalipun
läheiset suhteet SSTP:een voidaan huomata selkeästi lehden sisällöstä, sillä lehdessä
lukijoiden mieliin haluttiin teroittaa luokkataistelun keskeinen merkitys. Myös lehden
suhtautuminen sosiaalidemokraatteihin heijasteli SSTP:n näkemyksiä. SSTP:tä ei voida
kuitenkaan pitää täysin SKP:n laillisena korvikkeena, vaikka puolueella oli varsin tiiviit
suhteet muiden maiden kommunisteihin99 ja itärajan takaisiin tovereihin sekä monia
yhteneviä pyrkimyksiä kuten Suomen muuttaminen neuvostotasavallaksi.
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Suomen

kommunistisen puolueen olivat perustaneet sisällissodan jälkeen 1918 NeuvostoVenäjälle paenneet punakaartilaiset ja kansanvaltuuskunnan jäsenet. Siinä missä SDP
tuomitsi vallankumouksen, SKP kannatti suoraa proletariaatin diktatuuria ja aseellista
vallankumousta,

ja osoitti

tukensa

ja sympatiansa

bolševismille

ja Venäjän

vallankumoukselle.100 SSTP kannatti myös proletariaatin valtaa ja Suomen muuttamista
neuvostotasavallaksi,

mutta

halusi

pyrkiä

siihen

parlamentaristisia

keinoja

kunnioittaen.101
SSTP asettui arvoiltaan varsin lähelle SKP:ta ja puolueet työskentelivät tiiviisti yhdessä.
Näin SKP ja SSTP loivat suomalaisen kommunismin102 , joka erosi selkeästi SDP:n
linjasta. SKP:n on myös sanottu suoraan ohjanneen SSTP:ta, muun muassa sen
puoluejohdon mukaan103 . Vuonna 1923 SSTP kiellettiin ja puolueen johtohahmoja
tuomittiin

vankeustuomioihin

ja

puolue

muutti

nimensä

Sosialistis eks i

työväenpuolueeksi (STP). Vangittujen politikkojen joukossa oli myös muun muassa
Punalipun ensimmäinen vastaava toimittaja, Hj. Långström, joka toimi pidätysten aikaan
SSTP:n puheenjohtajana. Tämän jälkeen ei enää varsinaisesti perustettu SDP:lle
kilpailevaa puoluetta, vaan poliittiseen kilpaan astuivat vaaliyhdistykset vuoteen 1930
saakka.104
Suomen työläisnaiset olivat myös merkittävässä asemassa vaikuttajina ja kasvattajina.
Vastakoettu sota jakoi näin ollen myös naisliikkeen kuten Sosialidemokraattise n
Naisliiton sisäiseen hajaannuksen tilaan. Lopputuloksena myös naiset jakautuivat samoin
perustein laitavasemmistoon ja maltillisempien sosiaalidemokraattien riveihin.105 Ennen
sotaa vasemmistolla oli ollut myös aktiivisia nuortenosastoja, kuten raittiusliike ja
nuorisoliitto. Useat lasten ja nuorten järjestöt, kuten Järjestönuorten liitto, siirtyivät
sisällissodan jälkeen kuitenkin lähemmäs laitavasemmistoa.106
Vasemmiston voimaa rajoitti puolueiden vastakkaiset tulkinnat sisällissodasta, eivätkä
puolueet näin ollen suostuneet tukemaan toisiaan, vaikka molempien pyrkimyk set
olisivatkin olleet politiikan tiimoilta samat. 107 1920-luvulla useiden kommunistisina
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103 Saarela 2020; Saarela 2018, 281–282.
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106 Ålander 1995, 43—44.
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pidettyjen yhdistysten toimintaa rajoitettiin, mutta lopullinen julkinen vasemmisto n
suitsiminen tapahtui Lapuan liikkeen ajamilla kommunistilaeilla 1930-luvun alussa.
Kommunistilait eivät toisaalta estäneet äärivasemmiston toimintaa, vaan muuttivat
toiminnan

salailluksi

ja piilotetuksi

julkisesta

toiminnasta.

Kommunistilae illa

tarkoitetaan vuonna 1930 voimaan tullutta lakikokoelmaa, joka rajoitti muun muassa
kokoontumis-

ja painovapautta,

pyrkimyksenään

Suomessa.108

Lain myötä useat tahot jatkoivat

suitsia

kommunistien

toimintaansa

toiminta

maan alla,

kuten

Järjestönuorten liitto, joka myös lakkautettiin vuoden alusta. 109
Toimittaja Esa Ålander on tarkastellut Suomen Demokratian Pioneeri Liittoa (SDPL) ja
sen edeltäjiä SDPL:n 50-vuotishistoriikissa. Ihanneliitto ja Järjestönuorten liitto on
luontevasti huomioitu historiikissa, sillä ne muodostivat pohjan, jolle SDPL lopulta
rakennettiin.

Työväen lastenliittojen näkeminen jatkumona ei suinkaan ole vain

Ålanderin oma näkemys, vaan samansuuntaisia lausuntoja esitettiin esimerkiksi jo
Punalipussa.110 Työväen lapsille alettiin kehittää toimintaa varsin pian Työläisnaiste n
liiton perustamisen (1900) jälkeen. Ihanneliitto perustettiin vuonna 1902 vastapainoks i
pyhäkouluille kasvattamaan työläislapsia aatteellisesti sopivaan suuntaan. 111 Suomessa
työväen poliittisten

lastenlehtien

alku sijoittuu

myös Ihanneliiton

syntyyn,

sillä

Ihanneliitto sai pysyvän julkaisun, Ihanneliitto-lehden, vuonna 1908. Lehteä julkaistiin
aluksi Työläisnaisen yhteydessä. Lehti ei ollut tällöinkään täysin uusi keksintö, sillä jo
jouluksi 1903 oli Helsingin työväenyhdistyksen naisosasto tuottanut Ihanneliittolehden.112 Ihanneliitossa voitiin jo nähdä myöhemmin toistuvia teemoja, kuten lasten
kasvattaminen luokkataistelun tielle.

Ihanneliiton alkuvuosina työväenliike kasvoi

Suomessa niin näkyvyydeltään, merkitykseltään ja jäsenmäärältään ja oli luonnollista,
että lapset haluttiin opettaa osaksi luokkataistelua. 113 Ihanneliitto itsenäistyi itsenäiseks i
järjestykseksi vuonna 1909 ja jo vuonna 1910 se sai kilpailijakseen partioliikkee n.
Ihanneliitto lakkautettiin poliittisen ilmapiirin kiristyttyä vuonna 1912.114
Järjestönuorten liitto eli ”Suomen Työväen Järjestönuorten Liitto” perustettiin vuonna
1917 ja jo perustamishetkellä siihen laskettiin kuuluneen 20 000 jäsentä. Liiton
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110 Yrjö Kotkala, ”meidän järjestömme”, (kirjoitus), Punalippu, 2/1923, ”Järjestötoimintaa”, 21.
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112 Ålander 1995, 18, 24.
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114 Ålander 1995, 25—27.
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perustamisen pohjalla vaikuttivat esimerkiksi Sosialistisen Nuoriso Internationa lin
antama ohje vuodelta 1915 sosialististen lastenryhmien perustamisesta ja koettu tarve
varhaisnuorille

suunnatusta

toiminnasta.

Muodoltaan

järjestönuoret

muistuttivat

enemmän partioliikettä kuin aiempaa Ihanneliittoa, sillä nyt opetuksen väylänä korostui
enemmän leikki, kilpailut ja retket, sekä opetustilaisuudet. Liiton järjestämät kokoukse t
olivat kevyen viihteellisestä sisällöstään huolimatta ajalleen tyypillisesti aatteellis ia.
Järjestönuorissa haluttiin opettaa Ihanneliittoa kevyemmin ymmärtämään proletaarin ja
porvarin

eroja,

eikä

niinkään

painottaa

työväen

luokkataistelun

teoreettista

ymmärtämistä.115 Järjestönuorten liitto vastusti toiminnassaan kansakoulujen levittämää
aatemaailmaa ja pyrki antamaan lapsille sopiva pohjan aatteelliselle kehitykse lle
myöhemmin työväenjärjestöjen piirissä.116
Perustamisvuonna muotoillusta Järjestönuortenliiton säännöstöstä haluttiin sisällissoda n
jälkeen päästä eroon ja uudelleen muotoilla Jussi Railon117 luoma ”sotilaallinen” visio.118
Järjestönuoret muutti kurssiansa kuitenkin takaisin radikaalimpaan suuntaan vuonna
1921, kun maltillisemmat sosiaalidemokraattiset järjestönuoret irtautuivat liitosta ja
perustivat Sosialidemokraattisen Työläisnuorisoliiton ja Sosialidemokraattinen puolue
lopetti tuen maksamisen Järjestönuorten liitolle. Järjestönuorten liiton yhteistyö Työväen
Raittiusliiton kanssa syveni hajaannuksen myötä, eikä esimerkiksi liittojen paikallis ia
osastoja edes yritetty tarkasti erottaa toisistaan. 119
Ihanneliiton tavoin myös Järjestönuorten liitto ja Työväen Raittiusliitto yrittivät alkuun
vuonna 1920 julkaista lastenlehteä, jonka nimeksi valittiin Järjestönuori. Lehti ei
kuitenkaan menestynyt ja syksyllä 1922 julkaistiin uutena yrityksenä Järjestönuorten lehti
Työläislapsi, joka muutti pian nimensä Varhaisnuoreksi (vuodesta 1924 Soihtu) muuttue n
samalla Työväen raittiusliiton julkaisuksi. Kyseisessä lehdessä raittiuden edistäminen oli
ensimmäisellä
Järjestönuorissa
”sosialistisen

sijalla

ja poliittinen

suuntaus

oltu enää tyytyväisiä
lastentyövaliokunnan”

lehden

näkyi enää vain ohimennen,
kehityksen.

suunnittelemana

eikä

Punalippu muotoutui

ajamaan

laitavasemmisto n

aatteellista kasvatusta.120
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Luokkatietoisuuden luonti

Luokkatietoisuutta rakennettiin Punalipussa järjestelmällisesti niin asiapitoisissa kuin
fiktiivisissä kirjoituksissa. Useiden kertomusten ja runojen keskeisin teema oli köyhyys
tai varallisuuserot. Kirjoitusten työläiset kärsivät nälkää ja olivat kylmissään, eivätkä
porvarit olleet halukkaita auttamaan kärsivää työväenluokkaa. Yhteiskunta ei myöskään
avustanut, vaikka sen piti kantaa vastuu myös työläisistä. Punalipusta voidaan huomata,
että yhteiskunnallisten asioiden on kuulunut kiinnostaa lehden lukijoita. Vuonna 1923
vedottiin valtiollisten vankien puolesta samassa rintamassa aikuisten kanssa: ”Nämä
tuhannet kärsivät lapset yhtyvät yhdessä kaikkien työläisten kanssa vaatimaan valtiollis ia
vankeja vapaiksi.”121 Kirjoitus osoitti, että se oli lähtöisin toimituksen eikä nuorten
avustajien kynästä, mutta samalla voidaan huomata lukijoiden itsensä ottaneen kantaa
asiaan muun muassa ”Kysymyksiä ja vastauksia”-palstalla.122 Nimimerkkien vastausten
perusteella voidaan huomata, että lukijat olivat kiinnostuneita varsin erilaisista asioista,
eivätkä yhteiset asiatkaan aina saaneet täysin yhtenäistä linjaa.
Vuonna 1926 julkaistiin suorasanainen runo (ks. Liite 2, s.76) ”Me syytämme”, jonka oli
jo aiemmin julkaistu ulkomaisissa työväenlehdissä luokkavankien avustusviiko lla.
Runon oli kirjoittanut tarkemmin määrittelemätön vankien lapsiryhmä. Huomattavaa
runossa on, kuinka luokkataistelun ja vanhempien kuvaus noudattelivat samoja linjoja
kuin Punalipussa. Runossa kerrottiin isien kokemista vääryyksistä, kidutuksista ja
teloituksista, sekä äitien ”menehtyneen kyynelvirtoihinsa”. Syytteen saivat rikkaat,
tuomarit, kätyrit, papit ja sotilaat, kaikki, jotka olivat tehneet vääryyttä. Syytteen saivat
myös proletaarit itse. Runosta voidaan huomata, että narratiivi isän ja äidin osasta on
myös sama kuin Punalipussa.123 Isälle oli varattu sankaruus ja äidille uhraus. Toisaalta
naisen ja äidin piilottaminen varsinkin sisällissodan jälkeen on ymmärrettävää sinänsä,
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sillä Suomessa punaiset naiset saivat syyt niskoilleen. Selkeä jako sukupuolten välillä
näkyy samankaltaisena myös valkoisella puolella muistellessa.
Punalipussa oli tyypillistä, että lukijoita kannustettiin suorasanaisesti ja intomielises ti
ottamaan osaa työväestön asiaan.124 Yleensä kirjoitukset ja julistukset noudattelivat
samanlaista rakennetta ja nuorille lukijoille puhuttiin pitkälti samoilla tavoilla kuin
aikuisillekin

liikkeen

piirissä.

Heti otsikossa pyrittiin

saamaan lukijan

huomio

yksinkertaisilla ja jokseenkin sotaisilla aloituksilla, kuten ”Eteenpäin, toverit!”. Nuoria
puhuteltiin näissä kirjoituksissa suoraan. Yleensä kirjoituksissa toistui myös porvariston
esittäminen muiden työllä elävinä loisina tai se, kuinka huonosti porvaristo työläis iä
kohteli. Lopussa esitettiin vielä jokin uhkaus tai lupaus työväen noususta: ”Ihanaa ei ole
siis elämämme nykyisin. Mutta me nousemme. Me nousemme ja vaadimme – ei, me
otamme – luokallemme kaiken sen, mikä sille kuuluu, mutta mikä siltä nyt puuttuu. ” 125
Tulevaisuus kuului siis nuorille ja lukijoiden oli siis itse asetuttava taisteluun oman
asiansa puolesta (Ks. liite 4, s.78). Punalipun kirjoituksissakin korostui ajatus siitä, että
vaikka työväkeä oli kohdeltu väärin, oli jokaisen työläisen tehtävä edistää työläiste n
asemaa eikä jäädä surkuttelemaan huonoa osaa.
Punalipussa lasten kasvatus luokkataistelijoiksi tapahtui siis aatteellisella tasolla, mutta
myös käytännöllisellä tasolla. Lukijoita valistettiin esimerkiksi yhteiskunnan rakenteesta
ja vaikutusmahdollisuuksista.

Eduskuntavaalien edellä vuonna 1927 koko lehden

teemana oli vaalit ja politiikka. Lehden kannessa oli piirroskuva, jossa poika tai mies
kantoi

vaalien

”VAALIVOITTO

iskulauseita

”VAALEIHIN!

TYÖVÄELLE!”

Aitaan

TYÖVÄEN
oli

vielä

PUOLESTA!”

kirjoitettu:

ja

”ÄÄNESTÄ

TYÖVÄKEÄ!”
Eduskuntavaalit-nimisessä kirjoituksessa haastettiin lukijaa: ”Osaatko, punalippulaine n,
selittää, mikä on eduskunta ja mitkä ovat eduskuntavaalit? Joka pojan ja tytön pitää osata
se selittää.” Kuten tekstissä tulee ilmi, lukijoiden annettiin ymmärtää, että heidän oli
tärkeä tietää ja ymmärtää eduskunnan ja vaalien merkitys126 . Kirjoituksessa lukijoille
selitettiin eduskunnan koostuvan 200 henkilöstä, jotka säätivät lakeja, jotka paransivat
ihmisten elämänlaatua, kuten kieltolain ja kahdeksantuntisen työpäivän. Kansanedustajan
kauden kerrottiin olleen kolme vuotta, jonka jälkeen tehtävästä vapautuu tai voi tulla
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Ei mainittua kirjoittajaa, ”Eteenpäin, toverit!”, (kirjoitus), Punalippu 3/1927, 36.
Ei mainittua kirjoittajaa, ”Eteenpäin, toverit!”, (kirjoitus), Punalippu 3/1927, 36.
126 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Eduskuntavaalit”, (pk.), Punalippu, 11/1927, 163—164.
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uudelleen valituksi. Artikkelissa tehtiin selväksi, että jokainen 24 vuotta täyttänyt pääsi
osaksi valitsijoita ja että työväestölle oli omat ehdokkaansa. Kirjoituksesta voidaan
huomata, että opetuspyrkimyksen lisäksi siinä haluttiin nostaa esille myös eduskunnan jo
toteuttamia

työväenarvoja

ja vaatimuksia

kuten kahdeksantuntisen

työpäivän

ja

kieltolain. Punalippulaisten roolista ja siitä, kuinka vaalit heihin vaikuttivat, kirjoitettiin
käskevään sävyyn: ”Äänestäjiä pitää saada liikkeelle oikein paljon. Me punalippula iset
emme vielä kelpaa äänestämään. —— Meidän täytyy ryhtyä joukolla kehoittamaa n
aikuisia menemään vaaleihin.” Lopulta lukijoita vielä kannustettiin ottamaan asia
omakseen sanoin: ”Punalippulaiset! Meidän tunnuksemme on: Kaikkien aikuisten on
mentävä äänestämään työväen ehdokkaita.”127
Luokkatietoisuutta luotiin Punalipussa monella eri tasolla. Porvarit kuvattiin muiden
tuotoksista elävinä loisina, jotka aiheuttivat työväen köyhyyden ja nälän, toisinaan myös
vanhemman tai vanhempien työttömyyden. 128 Samat teemat ja sanavalinnat toistuivat
porvaristosta puhuttaessa ja näin kuvaa ylläpidettiin sanojen rituaalikäytöllä. Punalip ulle
luokkatietoisuuteen kasvattaminen oli yksi keskeisimmistä tehtävistä ja selkeän erottelun
luonti ”meihin” ja ”muihin” oli merkittävä osa oman työläisidentiteetin luontia. Muun
muassa punaorpous oli työläisiä kaikkialla maailmassa yhdistävä tekijä. Toisaalta selkeä
vastakkainasettelu porvariston ja työväen välillä liitti myös suomalaiset työläiset osaksi
laajempaa työläisyhteisöä. Uutisoinnin samankaltaisuus ja toistava kerronta porvariston
julmuuksista maailmalla oli omiaan vahvistamaan laitavasemmiston kansainvälisyyde n
kokemusta.

Porvariston

aikaansaannoksia,

synnit

porvaristo

eivät

nähtiin

olleet

enää

yhtenäisenä

vain

joukkona,

Suomen

porvariston

vihollisena,

maata

katsomatta. Punalipussa kerrottiin kansainvälisyydestä myös erilaisten tapahtumien ja
merkkipäivien kautta, esimerkiksi kansainvälisestä nuorisopäivästä syyskuussa 1927.
Nuorisopäivään liittyen nostettiin esille lasten omien järjestöjen tärkeys ja lukijo ille
kerrottiin Sosialistisesta Nuorisointernationalesta (S.N.). 129
Vuoden 1927 numerossa viisitoista mainostettiin seuraavaa numeroa: ”Huomatkaa!
Punalipun seuraava numero ilmestyy kansainvälisenä numerona.” Seuraavassa lehdessä
todella oli esperantoksi kansilehden kuvan teksti sen suomenkielisen tekstin alapuole lla,
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Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Eduskuntavaalit”, (pk.), Punalippu, 11/1927, 163—164.
Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Miksi isämme ja äitimme ovat työttömiä?”, (kirjoitus) , Punalippu, 5/1927,
70—71.
129 Nimim. ”Alb. Aura”, ”Kansainvälinen nuorisopäivä”, (artik.), Punalippu, 16/1927, 251.
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sekä kansilehden kääntöpuolella kirjoitus ”Punalippu. (Ruga flago)”130 Silloin tällöin
lehdessä julkaistiin myös erilaisia lyhyitä artikkeleja esperantoksi, yleensä kirjoitukse n
suomennokset löytyivät samasta lehdestä muutaman suvun päästä. Yleensä nämä
artikkelit

käsittelivät

kansainvälisiä

asioita ja sisälsivät

paljon myös valokuvia

esimerkiksi työläisnuorista maailmalla. 131 Vuonna 1930 esperantoksi julkaistiin varsin
säännöllisesti lyhyitä kirjoituksia ja kielioppiopetusta. Toisinaan lehdissä julkaistiin
osiota ”Kansainvälinen sivu” tai kirjoitusten joukossa saattoi olla tervehdyksiä eri puolilta
maailmaa

kuten Kiovasta,

Englannista

tai Neuvostoliitosta.

Tervehdykset

eivät

noudatelleet tiettyä sääntöä vaan ne saattoivat olla kaupungista, maasta tai vaikka ”Uralin
vuoristosta”. Näissä tervehdyksissä keskeistä oli, että tervehdyksen lähettäjät olivat
yleensä myös työläislapsia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Poikkeukselliset
tervehdyksen

kirjoittajatkin

olivat yleensä suuria tekijöitä kansainvälisten

lasten

työväenjärjestöjen parissa.132 Toisinaan saatettiin kertoa myös muiden maiden järjestöistä
ja nostaa näissä liikkeissä jokin asia esiin, joka haluttiin myös itse saavuttaa. Esimerk iks i
Itävallan Punahaukoista nostettiin esille yhteiset säännöt ja puvut, jotka myös esiteltiin
heti kirjoituksen jälkeen.133 Esimerkiksi puhe yhtenäisestä pukeutumisesta ei ollut
Punalipussakaan uutta, vaan se oli nostettu esille jo vuonna 1923. 134
Vuonna 1926 julkaistiin artikkeli ”Lapsiuhrit Bulgariassa.” Kirjoituksessa kerrotaan
lyhyesti työväestön surmista. Kaikkiaan kirjoituksesta voidaan erottaa neljänkymme ne n
ihmisen kuolemat, jotka muodostuvat muun muassa kahdesta perheestä, äidistä ja
sylilapsesta, ja kahdestakymmenestä kuudesta henkilöstä, jotka oli surmattu niitylle
Beloven aseman läheisyyteen. Sofiassa kerrottiin vangitusta 14-vuotiaasta pojasta, joka
oli kidutettu kuoliaaksi tämän vaiettua isänsä olinpaikasta. Lisäksi annetaan ymmärtää,
etteivät nämä suinkaan olleet ”Bulgarian pyövelien” ainoat uhrit: ”Vangittujen ja
surmattujen työläisten ja talonpoikain tuhansista lapsista ovat monet sadat jo tähän
mennessä kuolleet nälkään avun puutteessa, mikä heiltä on kielletty.”135 Kerronnasta
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Punalippu 1927 N:o15, 247; Ei mainittua kirjoittajaa, ”Punalippu (Ruga flago)”, (pk.), Punalippu,
16/1927, 250.
131 Ks. esim. ei nimettyä kirjoittajaa, ”Germano – Soviot Unio – Finlando.”, (artik.), Punalippu 1927,
N:o16, 256—257.
132 Nimim. ”Lokakuulaisoasto”, ”Tervehdys Neuvostolasta.”, Punalippu, 9/1927, 142; nimim. ”Knabino”
”Terveisiä Krimiltä”, Punalippu, 21/1927, 334.
133 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Punahaukat.”, Punalippu, 9/1926, 130—131. Punahaukat oli itävaltalainen
partiopoikaliike.
134 Punalippu 9/1923, 126. Kysymys numero 86. ”Järjestönuoret! Eikö olisi suotavaa, että järjestönuoret
saisivat jonkinlaisen erikoisen puvun, niinkuin oli ennen kansalaissotaakin?” nimim. ” -osi-.”.
135 Ei ilmoitettua kirjoittajaa, ”Lapsiuhrit Bulgariassa.”, (kirjoitus), Punalippu, 4/1926, 55.

34

voidaan huomata monia yhteneväisyyksiä

siihen,

kuinka kotoisista vääryyksistä

kerrottiin. Samankaltaisuutta luovat sanavalinnat kuten ”pyöveli” tai nälkä sekä avun
puuttumisen korostaminen. Kerronnassa ei myöskään pyritty neutraaliin kerrontaan, vaan
retoriikkaan kuului värikäs ja tunteita nostattava kerronta.
Sisällissodasta

ja sen vääryyksistä

kirjoitettiin

erityisesti

lehden

ensimmäise nä

julkaisuvuonna. Kirjoitukset olivat sekä toimituksen että avustajien laatimia. Punalipussa
myös suoraan pyydettiin lasten sotamuistoja ja tulkintaa siitä, mihin käyty sota
työläislapset velvoitti.136 Näin suoria kirjoituksia sisällissodasta esiintyi sitä harvemmin,
mitä kauemmas sodasta päästiin, mutta käyty sota pysyi luokkataistelun ytimessä.
Sisällissodassa koetut vääryydet nähtiin ja myös esitettiin yhtenä syynä taistelulle ja
hyvänä keinona ylläpitää vihaa porvareita kohtaan. Lukijoiden omissa muistelmissa, niin
pyydetyissä kuten omaehtoisesti lähetetyissä, oli tavallista, että sanojen rituaalikäyttö oli
varsin runsasta. Tietyt teemat ja kohtalot toistuivat luonnollisesti, eikä ilmaisuissa nähty
juurikaan yksilöllisiä vaihteluita. Omaiset murhattiin ja teloitettiin, heitä kidutettiin ja
rääkättiin tai he muilla keinoin päätyivät sorakuoppiin. 137
Yhteiskunnan isänmaallisessa ilmapiirissä vasemmisto suhtautui isänmaahan pääosin
kielteisesti. Kerronnan ja muistelun tapa, viholliskuvan luonti ja oikeutuksen luomine n
antavat kuitenkin ymmärtää, että sosialismi asettui vasemmistolle isänmaan asemaan. 138
Työväenliikkeessä tarvittiin marttyyreita ja uhri oli samalla tavoin velvoittava kuin
porvarillisessakin tulkinnassa.

Marttyyrit erosivat kuitenkin selkeästi sisällissoda n

jälkeen, sillä valkoisella puolen nostettiin esiin yksittäisiä marttyyrejä ja sankareita, kun
taas työväestön keskuudessa luotiin kuvastosta kollektiivisempi. Marttyyreille varattiin
paikka

esitaistelijoina

tulevaisuudessa

väistämättömälle

vallankumoukselle. 139

Suomalaisen työväenliikkeen marttyyrit saivat esikuvansa varsin luontevasti mannerEuroopasta. Vasemmistososialistien ja kommunistien oli helpompi luoda marttyyreja
sisällissodan

jälkeen

vallankumoustulkinnan

kuin
mukaan

sosiaalidemokraattien,
vuoden

1918

koska

kaatuneista

laitavasemmisto n
tuli

sankareita.

Sosiaalidemokraatit olivat pyrkineet irtisanoutumaan vallankumoustulkinnoista, joten

136

Ei mainittua kirjoittajaa, ”Vallankumouksen muisto.” (kansilehti) , Punalippu, 2/1923, 13.
mainittua kirjoittajaa, ”Vallankumouksen muisto.” (kansilehti) , Punalippu, 2/1923, 13; nimim.
”Pikkupunikki”, ”Eräs vastaus kirj. ´Vallankumouksen muisto´. ”, (kertomus), Punalippu 4/1923, 38;
”Kyllikki Uskalias”, ”Mihin velvoittaa meitä v.1918 vallankumouksen muisto?”, (kirjoitus), Punalippu
4/1923, 44; nimim. ”Kansanlapsi”, ”Teloitus”, (kertomus), Punalippu 8/1923, 108.
138 Jalonen 2019, 228—229, 234—235, 239.
139 Tepora & Jalonen 2019, 248—250.
137 Ei

35

uhreille oli vaikeampi luoda samanlaista asemaa. 140 Myös vasemmiston suhtautumine n
sotaan noudatteli varsin paljon porvariston isänmaallista kuvastoa. Punalipussakin
voidaan

huomata,

saattelemana.

kuinka

työväen

kerrottiin

nousevan

vain

vallankumoukse n

Sodan ja taistelun oli tarkoitus luoda uusi ihannoitu yhteiskunta.

Laitavasemmiston retoriikka oli 1800-luvulla nationalistinen ja retoriikan välillä voidaan
näin ollen nähdä samanlaisuutta. 141

Uskontokriittinen Punalippu

Työväenliikkeelle oli tyypillistä irtautuminen uskonnosta. Uusi uskonnonvapaus lak i
saatiin vuonna 1922 ja sen 5 § mukaan: ”Joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, olkoon
oikeutettu eroamaan uskontokunnasta taikka liittymään semmoiseen uskontokuntaa n,
jonka järjestys sen sallii.” Lakia tarkennettiin vielä 8 §:ssa: ”Jos uskonnonopetusta valtion
tai kunnan ylläpitämässä tai avustamassa kansakoulussa, oppikoulussa tai muussa
oppilaitoksessa annetaan jonkun uskontokunnan opin mukaan, on oppilas, joka kuuluu
toiseen uskontokuntaan tai joka ei kuulu mihinkään uskontokuntaan, edusmiehe n
vaatimuksesta vapautettava sellaisesta uskonnonopetuksesta. ”142
Uskonnon opetus kouluissa oli yksi niitä harvoja asioita, joista vasemmistososialistit ja
sosiaalidemokraatit olivat samaa mieltä: uskonnonopetus tuli korvata siveysopilla.
Siveysopissa oli tarkoitus opettaa lapsille tarvittavia yhteiskunnallisia taitoja, kuten
moraalioppia hyvästä ja pahasta. Opetuksen paino kaavaillussa vaihtoehdossa olikin
pääosin kansalaiskasvatuksessa.143 Punalipussa uskonto sai vahvaa kritiikkiä. Oona
Ilmolahden mukaan Punalipussa uskontoa kritisoitiin pääsääntöisesti kertomuksissa ja
suorasanaisissa

kirjoituksissa,

joissa

käsiteltiin

esimerkiksi

uskonnon

opetusta

kouluissa.144 Uskonnon kritiikkiä tarjottiin lukijoille kuitenkin myös osana muuta
opetuksellista ja valistavaa kirjoittelua. Vuonna 1926 julkaistiin esimerkiksi kertomus
”Pimeän pelko.” jossa opastettiin lapsia eroon pimeänpelosta. Kirjoituksen alussa
esiteltiin pelon historiaa aina ”ammoisten esivanhempiemme” ajoista saakka ja samalla
140

Tepora & Jalonen 2019, 250, 257.
Jalonen 2019, 228—229, 234—235, 239.
142 Finlex (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1922/ 19220267 luettu 3.3.2022)
143 Ilmolahti 2017, 190, 200—201.
144 Ilmolahti 2017, 190—201.
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löydettiin perimmäinen selitys uskonnolle: ”Teemme samalla sen omituisen havainno n,
että

useassa

meissä

piilevässä

pimeänpelossa

ja

luonnontilassa

olevain

esivanhempaimme tietämättömyydessä on uskontojen perimmäinen juuri.”
Lukijoiden annettiin lopuksi kuitenkin ymmärtää, että vaikkei pimeä luonnon ilmiö nä
ollutkaan pelon arvoinen, niin se mitä pimeä saattoi kätkeä, oli. Tämän aiheellisen pelon
kerrottiin

olevan

ihminen:

”Mutta

pimeydessä

piilevien

todellisten

vaarojen

kavahtaminen ei ole mitään hävettävää. Useimmat niistä ilmenevät pahojen ihmiste n
muodossa, useimmiten vielä juopuneiden. Mutta paha ihminen ja vihainen koira ovat
vaarallisia päivälläkin.” Kaikkein pahin vaara punalippulaiselle oli siis valosta ja
pimeydestä huolimatta ihminen, joka kykeni viemään väärälle polulle:
Punalippulaistenkin tulee siis kavahtaa, ei luonnollista ilmiötä, vaan
huonoja tapoja ja huonoa seuraa. Heidän tulee ponnistella kaikkien
paheiden

poistamiseksi

maailmasta,

joka

käy

parhaiten

valmistautumalla kelpo luokkataistelijoiksi, jotka perustavat kelpo
työläisten sosialistisen valtakunnan, jossa ei kenenkään tarvitse mitään
pelätä yöllä sen paremmin kuin päivälläkään. 145
Uskonto

näyttäytyi

maailmanjärjestystä.
arvaamattomina

Punalipun
Se oli

lehden

pitämiään työläisiä.

kirjoituksissa
mukaan

myös

porvariston

osana

porvarillista

tapa hallita

muuten

Lisäksi se helpotti porvaristoa säilyttä mää n

asemansa, jota ei työväen tullut haastaa. 146 Kaikki lukijat eivät kuitenkaan suhtautuneet
niin kielteisesti uskontoon kuin aiemmasta annetaan ymmärtää. Tämä voidaan huomata
”Kysymyksiä

ja vastauksia”

-palstalta,

jossa koko palstan elinkaaren

ajan oli

säännöllisesti keskustelua uskonnon, kirkkoon kuulumisen ja kirkon instituutio ide n
merkityksestä työläislapsille.147 Osiossa keskusteltiin näennäisen avoimesti esimerkiks i
siitä, oliko työläislapselle sallittua käydä rippikoulu. Toimitus osallistui toisinaa n
keskusteluun ja kommentoi julkisesti vääränä pitämiään vastauksia. Näiltä väärin
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Nimim. ”Pii”, ”Pimeän pelko”, (kertomus), Punalippu 15/1926, 210—212.
Nimim. ”Esko”, ”Jokapäiväinen leipämme.”, (kirjoitus), Punalippu, 2/1923, 15.
147 Katso esim. Punalippu 3/1923, 34; Punalippu 4/1923, 46; Punalippu 5/1923, 61; Punalippu 7/1923,
93; Punalippu 9/1923, 125—126; Punalippu 12/1923, 172; Punalippu 10/1925, 148; Punalippu 11/1925,
166; Punalippu 12/1925, 182; Punalippu 13/1925, 195—196; Punalippu 14—15/1925, 217—218, 220—
221; Punalippu 17/1925, 250—251; Punalippu 18/1925, 267; Punalippu 22—23/1925, 350; Punalippu
1/1926, 13; Punalippu 13/1926, 45; Punalippu 6/1926, 92; Punalippu 8/1926, 127, Punalippu 9/1926,
142; Punalippu 13—14/1926, 203; Punalippu 16/1926, 228; Punalippu 18/1926, 248; Vuonna 1927 oli
kahdessa lehdessä kyseinen osio, eikä uskontoa ollut kysymysten joukossa,
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vastanneilta toimitus toivoi, että nimimerkki kirjoittaisi heille vastaukseksi, miksi kävisi
rippikoulun.148 Ei voida sanoa varmuudella, kirjoittiko nimimerkki toimitukselle takaisin,
mutta nimimerkin vastausta ei ainakaan ole julkaistu. Työläislasten ei tullut mennä
rippikouluun, ei ainakaan ilman syytä. Rippikoulun käyminen toistuikin varsin usein
kirjoituksissa, samaan tapaan kuin lasten seurustelu porvarillisissa aktiviteeteissa tai
porvarislasten kanssa. Myös aktiviteetteihin porvarillisissa järjestöissä ja rikkaiden lasten
kanssa suhtauduttiin kielteisesti.149
Yleisesti työläistytön ja -pojan oletettiin olevan muutenkin uskomuksista ja valheista
vapaa. Muun muassa joulupukkiin ei työläislapsen odotettu uskovan. ”Punalippula ine n
toki tietää, että tuo satujen kuningas – niin kuin muutkin kuninkaat – jakelevat lahjoja
sangen puolueellisesti.—— Nämä pukitkin ovat siis jaetut eri yhteiskuntaluokk iin,
emmekä me saa toivoa, että rikkaiden pukki tulisi köyhään kotiin.”150 Kertomuksen
yhteyteen, jossa esiintyi pahoja henkiä, oli myös toimituksen huomautus:
Kuten jokainen punalippulainen tietää, ei paholaisia enempää kuin
jumaliakaan todellisuudessa ole olemassa, mutta kaikkien kansojen
saduissa ne ovat eläneet jo tuhansia vuosia. Emme siksi tahdo sulkea
heitä pois Punalipunkaan palstoilta, sillä arvelemme lukijaimme kyllä
osaavan eroittaa, mikä on totta ja mikä on satua. 151
Lukijoille kerrottiin varsin suoraan, mitä heidän odotettiin tekevän aatteen hyväksi ja
työläislasten rationaalisuus näyttäytyi itsestäänselvyytenä. Ihanteellinen työläislapsi ei
uskonut uskontoihin sen enempää kuin satuihinkaan. Porvaristolle ne sopivat, mutta
työväelle ei niillä ollut arvoa.
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Punalippu 3/1926, 45.
Ks. esim. ”Kysymyksiä ja vastauksia” -palsta lehdistä: 5/1925, 76; 9/1925, 132.
150 Vennu Jokiruoho, ”Punalippulaisen joulu.”, (artik.), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten
Joululehti, 363—364.
151 Christo Smirnenski (Bulgariasta), suom. Emil Hallikainen, ”Satu portaista”, (satu), Punalippu 6/1926,
82—84.
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2. ”Nuoriso on ihanteellista. Etenkin varhaisnuoriso.” –Punalippu
työläistyttöjen ja -poikien ihanteen muovaajana
2.1. Yleinen kansalaisihanne Punalipussa
Vaikka vasemmiston toiminta nähtiin automaattisesti poliittisena, oli 1920- ja 1930-luvun
ihannelapsi ja -varhaisnuori myös yleisesti varsin valveutunut. Ihanteellinen lapsi oli
toimelias, työteliäs, vastuullinen ja aikaansaava, sekä tämän lisäksi hänen tuli olla
aktiivinen osa yhteiskuntaa. Koulumenestys ja opiskelu korostuivat myös poikkeuksetta
sekä porvarillisessa että työläisihanteessa, mutta työväen suhtautuminen oli varsin
kaksijakoinen. Toisaalta opetuksen nähtiin olevan tärkeä väylä työläislapsille, mutta
toisaalta porvarillinen kansakoulu näyttäytyi työväenarvojen pahimpana vihollisena ja
porvarillisen aatemaailman pakko-opetuksena.152 Myös Punalippu aktiivisesti toisti tätä
ihannetta, sillä lapsille tarjottiin runsaasti ajankohtaisia kirjoituksia.
Erilaisissa

sosiaalisissa

suhtautumisessa

piireissä

ja yhteisöissä

seurusteluun153

ja

oli suuria

eroja muun

sukupuolielämään.

muassa

Esimerkiks i

nuorisoseuraliikkeessä, jolla oli ollut varsin tiiviit siteet varhaisen työväenliikkee n
kanssa, pyrittiin kasvattamaan siveellisiä,

korkean sukupuolimoraalin omaavia ja

uhrautuvaisia kansalaisia. Vaikka aiemmin nuorten vapaampi seurustelu oli ollut luonteva
osa maalaiselämää, muuttui se nyt paheksutuksi ja moraalisesti tuomitta vaksi. Tämän
sijaan pidättyvyys sukupuolisuhteista korostui molempien sukupuolten kohdalla. 154 Myös
Punalipussa siveellisyys, tervehenkisyys ja uhrautuvuus korostuivat, mutta on vaikea
sanoa, missä määrin Punalippua tilattiin maaseudun työväestön keskuudessa. Vaikka
väestön oppineisuus oli lisääntynyt nopeasti 1900-luvun alussa, nähtiin tyttöjen
lukeminen haitallisena erityisesti maaseutuväestössä. Kaikkein haitallisimpina pidettiin
romanttisia ja romanttis-eroottisia kirjoja. Tytön tuli olla ahkera työntekijä ja osa
yhteisöä, eikä syrjään vetäytyvä haaveilija. Maaseudun perheenperustamiseen ei tarvittu
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Tuomaala 2011a, 49; Ilmolahti 2017, 383, 396—398; Wilska 2021, 119—120.
Seurustelulla oli hyvin erilainen merkitys 1900-luvun alussa, kuin mitä nykyään. Aiemmin
seurustelulla tarkoitettiin laajemmin ajanviettoa ihmisten välillä, eikä sillä ollut samanlaista romanttista
tai seksuaalista merkitystä kuin nykyään. Seurustelu sanana tulee tutkielmaani suoraan lähdeaineistosta,
jossa on kirjoitettu työläis- ja porvarillislasten seurustelusta. Näin ollen olen päättänyt käyttää sitä suoraan
tutkielmassani tässä merkityksessä, sillä olisi turhaa yrittää keksiä aikalaistermille nykyinen vastike, sillä
uudet ja vanhat nimitykset eivät toimi suoraan toistensa synonyymeinä.
154 Numminen 2011, 24; Tuomaala 2011a, 49, 66.
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romanttista

rakkautta vaan kyse oli ennemminkin

kumppanuudesta.155

Yleisesti

maaseudun suhtautuminen yhteiskunnallisiin ja kulttuurillisiin asioihin oli kaupunke ja
konservatiivisempaa.
Vallitseva porvarillinen tyttöjen ja naisten ihanne ei ollut täysin homogeenine n.
Kaupunkien porvaristo ja työväki salli naisille vapaammin romanttisen kirjallisuude n,
eikä moraalinen jako ollut yhtä järkkymätön. Työväen nuoret käsittelivät seksuaalisuutta
ja sukupuolielämää myös omissa julkaisuissaan vielä tätäkin vapaammin. 1910- ja 1920
luvuilla työläisnuorison julkaisuissa vapaa rakkaus ja seksuaalisuus olivat varsin yleis iä
teemoja. Toisaalta normeja pyrittiin uudistamaan, mutta toisaalta myös seurauksista
keskusteltiin avoimesti.156 Punalipun suhtautuminen sukupuolielämään ja seurusteluun
noudatteli kuitenkin pitkälti porvarillisia julkaisuja. Toisaalta tämä voi johtua siitä, että
lehti oli tarkoitettu lapsille ja varhaisnuorille, eikä lukijakuntaa todennäköisesti nähty
soveliaana kohderyhmänä eroottiselle kerronnalle.
Punalippukin toimi nuorta kansaa valistavana lehtenä, muutenkin kuin aatteellisesti, sillä
esimerkiksi vuonna 1923 osiossa ”Järjestötoimintaa” oli lyhyt kertomus, jossa kerrottiin
lukijoille, ettei kiroilu sopinut järjestöpojille. Kirjoituksen päähenkilö, järjestöpoika
Veikko, moitti toveriaan Viljoa kiroilemisesta. Viljon mielestä kiroilu oli miehekästä ja
sitä karttavat järjestöpojat raukkamaisia. Veikko kuitenkin kertoi heidän mielestää n
kiroilun olevan voimatonta mahtailua ja suorastaan raukkamaista. Tämän keskustelun
päätteeksi Viljo oli vakuuttunut ja lupasi olla kirjoilematta. Veikko ei kuitenkaan ollut
vielä lopettanut:
Mutta kuulehan! Me järjestöpojat emme kiroile, koska tiedämme,
etteivät suuret sanat mitään merkitse. Mutta me pyrimme kasvattamaan
itsemme sellaisiksi, että suureksi tultuamme voisimme jotain tehdä
oman ja koko ihmiskunnan elämän parantamiseksi. Etkö sinäkin tahdo
liittyä meihin? 157
Viljosta liittyi kertomuksen lopussa järjestönuoriin. Monessa kirjoituksessa, joissa
puhuttiin järjestönuorista tai hyveellisistä työläislapsista nousi esille lasten pyrkimys

155

Tuomaala 2011a, 55—57.
Salmi-Niklander 2011, 37—38. Vaikka nuoret keskustelivatkin laajalti uusista normeista ja
avoimemmasta ja hyväksytymmästä seksuaalisuudesta, ei se kuitenkaan saanut vanhemman polven
joukossa kannatusta. Päinvastoin.
157 Nimim. ”Järjestötyttö”, ”Raukkamaisuus”, (kertomus), Punalippu 3/1923, 33.
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itsensä kasvattamiseen. Itsensä kasvattaminen oli tärkeä osa Punalippua, sillä koulun
toistama arvomaailma ei soveltunut luokkataisteluun ja vanhemmat olivat usein
haluttomia tai kyvyttömiä lastensa kasvattamiseen. 158 Itsekasvatukseen pyrkimys oli
tavallista vanhemmankin nuorison parissa. 159
Vuonna

1926

lukijoille

”Terveydenhoitosäännöt

jaettiin

hygieniaohjeistusta

Punalippulaiselle.”

Kyseisten

sääntöjen

kirjoituksessa
kerrottiin

oleva

”Neuvosto-Venäjän Nuorten Pioneerien terveydenhoitosäännöistä”.160 Ohjeistuksessa
kerrottiin yleisesti hygienian huollosta, muun muassa käsienpesun ja hampaiden pesun
merkityksestä. Kirjoituksessa neuvottiin vielä pitämään hiukset lyhyinä ja varoitettiin
alkoholin ja tupakan vaaroista. Alkoholin ei korostettu olevan pahasta terveydelle vaan
se torjuttiin enemmän moraalin kautta. Alkoholi haaskasi köyhän perheen jo ennestään
niukat varat ja ajoi nuorison vääränlaiseen seuraan, jossa riehuttiin, juotiin, tapeltiin ja
kiroiltiin.161 Tupakka puolestaan esitettiin enemmän sen epäterveellisyyden kautta.
Kuuliaisuus

ja tottelevaisuus

näkyivät

myös

Punalipun sivuilla.

Porvarillise sta

kuulijaisuudesta poiketen kuuliaisuutta ei tullut suunnata esivaltaan ja hallitse vaa n
luokkaan, vaan se oli valjastettu aatteen palvelukseen. Myöskään vanhemmat eivät
saaneet osakseen varauksetonta kuuliaisuutta, ja itse asiassa erityisesti kertomuksissa
lapset taistelivat vanhempien vanhentuneita ja ”haitallisia” arvoja ja ajatuksia vastaan. 162
Aikakaudelle

oli

tyypillistä,

että

nuoret

kokoontuivat

omissa

järjestöissään.

Kokoontumiset olivat yleensä nuorten itsensä järjestämiä alusta loppuun ja paikalla oli
ainoastaan muutama vanhempi, järjestön aktiivinen toimija. 163 Punalippulaisetkaan eivät
poikenneet tässä yleisestä, vaan myös punalippulaiset ja järjestönuoret järjestivät itsellee n
ohjelmaa.164

Punalipun Joululehdessä

1927 muun

muassa

kerrottiin

Helsingin

järjestönuorten toveri-illoista seuraavalla tavalla:
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Ilmolahti 2017, 153, 157—161, 386.
Salmi-Niklander 2004, 42, 60—61, 112—114. Väitöskirjan yksi lähdeaineistoista oli työläisnuorten
käsinkirjoitettu lehti Valistaja, joka jo nimessään viittaa itseopetukseen.
160 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Terveydenhoitosäännöt Punalippulaiselle”, (ohje), Punalippu, 1/1926, 6.
161 Ks. esim. nimim. ”Punaposki”, ”Viinan uhri”, (kirjoitus), Punalippu, 9/1927, 141.
162 Hilda Tihilä, ”Köyhän lapset”, (näytelmä), Punalippu 8/1926, 118—122.
163 Tuomaala 2004, ¸Salmi-Niklander 2004, 125—127.
164 Toisinaan on vaikea erottaa Punalipun, punalippulaisten ja Punalipun Kerholaisten toimintaa
Järjestönuorista. Pääosin voidaan kuitenkin Punalippua pitää erillisenä vuoteen 1928 saakka, josta lähtien
lehti muuttui Järjestönuorten äänenkannattajaksi. Lukijoita tietenkin oli usein osallisena useamman
toiminnassa, mutta vasta 1928 toiminta tiivistyi täysin Järjestönuorten lipun alle.
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Tämän syksyn kuluessa on meillä ehditty viettää muutamia tällaisia
toveri-iltoja, joissa on vallinnut lämmin ja toverillinen henki ja reipas
mieli. Järjestönuoret itse järjestävät nämä toveri-illat ja suorittavat
niiden ohjelman joka pyritään saada mahdollisimman monipuoliseksi,
kevyeksi mutta valistavaksi ja innostavaksi. Ohjelman päänumerot ovat
puheet, laulut, runot, humoristiset esitykset y.m. 165
Yllä olevassa lainauksessa kerrottiin tervehenkisestä166 illanvietosta, jossa oli ”vallinnut
lämmin ja toverillinen henki ja reipas mieli.” Illanvietossa oli ollut vapaapääsy ja
osallistujille oli tarjottu väliajalla mehua. Iltamat olivat olleet onnistuneet ja samalla
toivottiin, että vastaavia tapahtumia jäsenistölle voitaisiin järjestää muuallakin. 167
Järjestötoiminta näyttäytyi varsin merkityksellisenä Punalipun sivuilla ja vuoden 1927
Joululehdessä muistettiin Järjestönuortenliiton kymmenvuotista taivalta. Artikkelissa
”Eteenpäin elävä mieli” aloitettiin kertomalla, että työläislasten järjestöille oli Suomessa
pitkät

perinteet

kahdenkymmenenviiden

vuoden

ajalta.

Lukijoilta

odotettiin

perehtyneisyyttä osaltaan myös omaan historiaansa : ”kuten jokainen punalippula ine n
hyvin tietää”. Vuosina 1902 ja 1903 toiminta alkoi Ihanneliitoista ja lehden mukaan
kaikki työläislasten ja nuorten liitot loivat jatkuvasti kehittyvän kokonaisuuden. ”Niimpä
tämän päivän järjestönuorten toiminta on paremmalla ja selvemmällä pohjalla kuin mitä
se on koskaan tätä ennen ollut. Sehän selvä.” Vaikka Punalipussa iloittiinkin jatkuvasta
kehityksestä,

huomattiin

että kehityksen

oli jatkuttava.

Uutena

konkreettisena

kehitysaskeleena esitettiin järjestönuorille yhtenäistä pukua. 168

Sukupuolen määrittämä asema yhteiskunnassa

165

Nimim. ”Lenni”, ”Toveri-iltoja järjestämään”, (kirjoitus.), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten
Joululehti, 371.
166 Tervehenkisellä tarkoitettiin aikalaiskeskustelussa esimerkiksi sellaista toimintaa, jossa kehitettiin itseä
henkisesti ja fyysisesti. Tähän tervehenkisyyteen kuului ajan vietto muiden ikäisten kanssa, sillä
yksikseen vetäytyminen näyttäytyi epäilyttävänä. Tervehenkinen toiminta oli siis muun muassa vapaata
päihteistä, eikä riehumista ja väkivaltaa katsottu hyvällä.
167 Nimim. ”Lenni”, ”Toveri-iltoja järjestämään”, (kirjoitus.), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten
Joululehti, 371.
168 Nimim. ”K. Olini”, ”Eteenpäin elävän mieli. Muutama sana liittomme 10-vuotistaipaleen johdosta.”,
(kirjoitus), 23—24/1927, Punalippu Järjestönuorten Joululehti, 371. 373.
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Lapsuus porvarillisessa ja työväen perheessä erosi suuresti Suomessa 1900-luvun
alkupuolella.

Porvarillisessa

perheessä

lapset

kasvatettiin

kansallisromanttiste n

ihanteiden mukaan ideaalikansalaisuuteen. Työväestössä lapsuus oli kuitenkin tätä
raadollisempi. Perhekoot saattoivat olla hyvin suuria ja perheet vähävaraisia. Varsin usein
työläislapsen oli työskenneltävä jo varhain kotona tai kodin ulkopuolella. Kodin
ulkopuolella työskentely oli varattu usein pojille, vaikka tytötkin saattoivat hakeutua
palvelukseen esimerkiksi porvarillisiin perheisiin. Monesti vanhemmat tytöt jäivät
kuitenkin huolehtimaan pienemmistä sisaruksista vanhempien tai vanhemman ja muiden
vanhempien sisarusten joutuessa työhön. 169
Sukupuoli rajoitti toimijuutta yhteiskunnassa, työelämässä ja perheessä. 1900-luvun
alussa naisen rooliksi oli varattu äitiys ja julkisessa elämässä vaikuttaneidenkin naisten
rooli rajautui kansakunnan äidin asemaan. Naisten rooli kodin ulkopuolella rajoittui näin
hoivatyöhön tai kasvattajan asemaan, kuten työhön lastenkodeissa, sairaanhoitotyössä tai
toimeen opettajana.170 Naisten työt maaseudulla toistivat ja vahvistivat sukupuolijak oa
yhteiskunnassa ja tehdastyötä selkeämmin työ jakoi sukupuolet erillisiin elämänpiireihin,
jotka vahvistivat ja muotoilivat hyväksyttyä, sukupuolittunutta, kansalaisihannetta. 171
Naisen kapea rooli yhteiskunnassa näkyi myös tyttökansalaisen ihanteessa, joka lopulta
tähtäsi juuri tähän hyväksyttyyn äitiyteen. Kansakunta korosti äitejä lasten kasvattajina,
mutta äitien rooli oli työväenliikkeessä kaksijakoinen. Poliittinen johto halusi myös äidit
mukaan taisteluun, mutta äidin asema työväestölle oli arjen tarjoamien puitteiden vuoksi
erilainen kuin porvaristolla. Monet äidit joutuivat sisällissodan jälkeen tilanteeseen, jossa
he joutuivat elättämään perheensä miehen kuoltua tai jouduttua vankilaan. Samaan aikaan
työväenliike

odotti heidän

kasvattavan

jälkikasvunsa

toimeliaaksi

ja erityises ti

luokkatietoiseksi osaksi työväestöä. 1920-luvun edetessä myös työläisäidin ihanne
muuttui lähemmäs porvarillista ihannetta, kun myös työväestön piirissä nostettiin
ihanteeksi ”yhteiskunnallinen äitiys” ja perheenemännyys, jotka eivät enää jättäneet tilaa
ansiotyölle.172 Uuden ihanteen saavuttaminen oli muutoksen myötä entistä haastavampaa
vähävaraisille ja köyhien perheiden äideille ja erityisesti yksinhuoltajille.
Lasten- ja nuortenkirjallisuudella oli tärkeä rooli naisiha nteen muovaajana 1920- ja 30luvuilla. Kertomuksiin ilmestyi uusi kapinoiva poikatyttö-rooli, jossa nuori nainen saattoi
169
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Hakala 2011, 101—106.
171 Tuomaala 2004, 88—89.
172 Salmi-Niklander 2004, 365.
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hyväksytysti koetella sallitun rajoja. Poikatyttö oli yleensä romanttisen tyttökirjallisuude n
hahmo, joka pyrki eroon hyväksytystä naisen roolista kapinoimalla sitä vastaan. Hän
saattoi leikata hiuksensa ja käyttää housuja, toisinaan jopa omaksua miehen nimen.
Poikatytötkin toki päätyivät kertomuksen lopuksi hyväksyttyyn ihanteeseen ja tehtävään
vaimona ja äitinä. Vaikkei poikatytön rooli muuttanutkaan naiskansalaisen ihannetta,
avasi kyseenalaistava,

kapinoiva ja toimelias poikatyttö aktiivisemman roolin ja

enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuteen, verrattuna naiseksi kasvamisee n
ilman tätä kapinoivaa hahmoa. Hellevi Hakala onkin luonnehtinut poikatyttö-ha hmoa
1920- ja 1930-luvuilla muoti-ilmiöksi.173 Kapinoivalla poikatyttöroolilla oli myös aina
vaarana päätyä moraalisesti arveluttavaksi uudeksi naiseksi. Tämä uusi nainen näyttäytyi
uhkana hyväksytylle naiseudelle äitinä, sillä tämä moderni nainen ei tarvinnut miestä
elämäänsä eikä näin asettunut perinteiseen perhekäsitykseen. Uusi nainen oli älykäs,
omatoiminen ja seksuaalinen.174 Työväestön voidaan huomata omaksuneen moderni
nainen osaksi omaa kuvastoaan porvaristoa kivuttomammin ja hyväksyvämmin. Osassa
työväestöä esimerkiksi perinteinen avioliittokäsitys oli saanut kolauksen ja se oli jopa
rinnastettu lailliseen prostituutioon. 175 Itsenäinen, omavarainen ja itse omasta ruumiistaa n
määräävä nainen asettui näin hyvin työväen kertomukseen.
Porvarillista näkemystä tarkastellessakaan ei voida täysin puhua homogeenise sta
kansalaisihanteesta. Porvariston sisällä oli vahvempi konsensus siitä, mitä lapsuus piti
sisällään, mutta erityisesti häviäjien kohtalo jakoi kenttää. Partioliikkeessä, liikkeen
johdossa, haluttiin tehdä selkeä pesäero sotilaalliseen toimintaan heti sisällissoda n
jälkeen. Kansakuntaa oli yhdistettävä

ja eheytettävä,

ja se onnistui

ainoastaan

yhdistämällä kansanosat saman lipun alle. Osa partioliikkeestä ja sisällissodan jälkeen
sen kilpailijaksi kohonnut suojeluskuntien poikatoiminta eivät kuitenkaan olleet valmiita
kuuntelemaan hävinneitä.176
Vuoden 1926 neljännessä numerossa julkaistiin kansilehden kääntösivulla kertomus
”Oikea mies ja nainen.” Tässä kertomuksessa päähenkilö harmittelee hiihtäessään huonoa
varustustaan, johon hän havahtuu nähdessään rikkaan hiihtäjän uusissa ja moderneissa
varusteissaan. Tähän hän toteaa: ”Suruissani kuljen kotiini ja alan miettiä ja minulle
kirkastuu: Ei auta valitus. Oikea mies ja nainen eivät ruikuta, vaan taistelevat vallitse vaa
173

Hakala 2011, 106—108.
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175 Olisko ollut Salmi-Niklanderilla, mutta myös siinä itsekasvatusta ja kapinaa kirjassa.
176 Wilska 2021, 124—126.
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vääryyden järjestelmää vastaan.” Lukijoille osoitettiin, että niin miehen kuin naisenkin
oli tehtävä jotain vääryyden huomattuaan eikä jäädä surkuttelemaan omaa kohtaloaan.
Oma tilanne ei muuttunut, ellei itse tarttunut toimeen:
Uskon, että te työläisnuoret minua ymmärrätte, tunnettehan samaa. Ja
tahdommehan kaikki tulla oikeiksi miehiksi ja naisiksi. Tahdomme
kaikilla

voimillamme

taistella

saadaksemme

osastotoverimme

näkemään asemansa ja sen syyt. Tahdomme saattaa heidät yhteiseen
taistelurintamaan. 177
Näytelmässä ”Köyhän lapset.” äiti opetti lapsilleen, Liisalle ja Heikille, että lähimmä istä
oli rakastettava kuin itseään. Heikki ei tahtonut kuitenkaan Taavan Ollia rakastaa, sillä
tämä oli repinyt pojan housuista parhaan napin pois. Äiti ei kuitenkaan halunnut kuulla
pojan vastalauseita ja lopuksi Vaari moitti lapsiaan opetanutta äitiä:
Elä opeta lapsillesi tuota pakkorakkauden oppia, jota itse olet pakosta
oppinut ja itseesi imenyt. Kun ei voi, niin ei voi! Siinä kaikki! Ja mitä
hittoa sinä luulet Taavan Ollin tekevän Heikin rakkaudella. Käske
pikemmin Heikin antamaan sille uudet housunsa, niiden tarpeessa se
kyllä on, poika parka, jolla ei ole riekaleitakaan vaatteiksi. (Heikille)
Antaisitko, Heikki, Ollille housusi, kun sillä ei ole vaatteita!178
Heikki olisi mielellään lahjoittanut pojalle omat housunsa, mutta sai taas äidin jyrkän
kiellon.

Kuinka Heikki voisi mennä kirkkoon, jos hän luopuisi ainoista hyvistä

housuistaan. Näytelmän alussa voidaan huomata, kuinka äiti oli kasvanut erilaisee n
aikaan, ja hänelle oli juurtunut vanhoja ”haitallisia” ajatuksia kuten uskonnon taakka.
Uskominenkaan ei ollut lähtöisin äidistä itsestään, vaan se oli jotain opittua ja vierasta.
Äidille tämän väärän ja haitallisen uskonnon lähimmäisenrakkaus oli vieraantunut
työläisten todellisuudesta ja tarkoitti enemmänkin ajatusta kuin tekoa.
Saman kertomuksen loppupuolella tarinan opetus korostetaan vielä uudelleen lukija lle.
Perheelle kylään saapui kaptenska,179 ja tämä hienon rouvan vierailu sai äidin
kumartelemaan, pyytelemään anteeksi vaatimattomia työläisen olosuhteita ja osoittamaan
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Nimim. ”Leikkuri”, ”Oikea mies ja nainen.”, (kirjoitus), Punalippu 3/1926, 34.
Hilda Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
179 Kaptenskalla tarkoitettiin yleensä kapteenin rouvaa, tässä kertomuksessa sillä tarkoitettiin hienoa
rouvaa.
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vieraalle kunnioitustaan. Hän opasti lapsiaan käyttäytymään hyvin kaptenskan läsnä
ollessa, mutta kaptenska kuitenkin käyttäytyi kylmästi ja ylenkatseella. Kertomuksen
kaptenska toisti selkeästi porvarille asetettua roolia. Kaptenska, kuten muutkin Punalipun
porvarit oli kuvattu itsensä muiden yläpuolelle asettavana riistäjänä ja työläisiä ja köyhää
väkeä huonosti kohtelevana.

Rouva ei halunnut kahvia, vaikka se oli tuoreesta

lähdevedestä keitetty ja moitti huoneen tunkkaista ilmaa: ”Mutta olkaa hyvä ja avatkaa
ovi, täällä on hiukan ummehtunut ilma. Raitis ilma on terveellisempää kuin lämpö ja
raitista ilmaa on köyhällekin riittävästi.”180 Vaari ei ollut viehättynyt hienosta vieraasta
vaan vastaili tämän kysymyksiin penseästi. Tämä sai äidin pyytelemään anteeksi
häpeämättömän ja oppimattoman Vaarin puolesta, sillä tämähän oli jo aivan höperö
ollessaan jo yli kahdeksan kymmenen.

Puolustelut eivät kuitenkaan vakuutta neet

kaptenskaa, päinvastoin. Rouvan mukaan oli suorastaan Vaarin kiusantekoa, että tämä oli
yhä muiden haittoina: ”Niin vanha! – eikä vielä ajattele kuolemaa vaan on häijy ja ilkeä!”.
Kaptenska oli tuonut pyykkinsä pestäväksi ja viedessään äidin mukanaan hän vaati vielä
lapsilta lupaukset kasvaa ”kiltiksi ja nöyräksi tytöksi” ja ”uljaaksi ja reimaksi
mieheksi”.181 Lopuksi annetaan lukijan ymmärtää, että porvaristo halusi antaa roolin,
johon lasten tuli kasvaa.
Äidin ollessa poissa tuli tupaan Vanhakerjuumummo ja Liisa kohteli tätä samoin kuin äiti
aiemmin kaptenskaa. Kerjuumummolle laitettiin hyvät kahvit ja valkoinen liinak in
pöydälle. Mummo oli saamastaan kohtelusta aivan liikutuksissaan: ”Ihmeellisiä lapsia
tässä kodissa, aivan erilaisia, kuin muualla. Lienette taivaasta pudonneita, koska
kerjäläistäkin kunnioitatte. Oi, kuinka tuntuu hyvältä vanhalle sydämelle, kun tapaa
ystävyyttä ja kunnioitusta maailmassa.” Juhlat kuitenkin loppuvat lyhyeen, sillä äidin
saapuessa hän oli vihainen lapsilleen keräjäisen kestitsemisestä. Lapset kuitenkin
puolustavat tulisesti tekoaan, sillä näin oli äitikin kaptenskaa kestittänyt. Heikin mielestä
äidin opetus lähimmäisenrakkaudesta oli ollut vääräksi ja lopuksi Vaari vielä juhlallises ti
julisti:
Se oli oikein, Heikki! Se on miehen sana, se! (Äidille) : Uusi aika
koittaa, vaimo hyvä, – ja vanhat, meidän-aikuiset harha-opit katoavat.
Nuori suku kasvaa vapaata, onnellista tulevaisuutta kohti. Niillä on jo

180 Hilda
181 Hilda

Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
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itu oikeudesta! Älä aseta hataroita esteitäsi, äiti, vuolaan virran
eteen.182
Vaarin paatoksellinen puhe tehosi ja lopuksi äiti heltyi. Pöydälle asetettiin liina ja vieras
sai kahvia.

Näytelmässä

voitiin

osoittaa lukijoille

useampikin

tärkeä huomio.

Ensimmäisenä siitä voitiin huomata, kuinka kunnollisissa työläiskodeissa oli omaksut tu
porvariston antama kunnioittavan ja auktoriteeleille kuuliaisen työläisen rooli ja kuinka
tästä oli kamppailtava eroon. Lisäksi näytelmä asettaa uskonnon kyseenalaiseen asemaan,
sillä uskonto näyttäytyi vanhojen rakenteiden pönkittäjänä. Samalla voidaan huomata
myös Punalipun noudatelleen Ilmolahden väitöskirjassaan esittämää tulkintaa siitä,
kuinka lapsilla oli mahdollisuus valistaa vanhempiaan. Tässä näytelmässä Heikki ja Liisa
olivat ihanteellisia työläislapsia sillä oikeamielisesti he toimivat myös kotonaan aatteen
hyväksi.183 Kertomuksesta voidaan varsin konkreettisesti huomata myös tytön ja pojan
eroavat roolit. Heikkiä kehuttiin äidin vanhojen arvojen vastustuksesta ja uusien
”oikeiden” aatteiden tähden, ”Se oli miehen sana, se!”, mutta samalla Liisa näyttäytyi
näytelmässä

lähinnä

hyveellisten

toimiensa

ja vaikuttimiensa

kautta. Aktiivise n

vaikuttamisen rooli kuului pojille, mutta tyttöjen tuli luonnostaan olla hyviä ja toimia
oikein, nostamatta siitä melua. Tarinoiden tyttöjen elämä ja toimijuus olivat selkeästi
poikia perhekeskeisempiä.184
Aikakauden erityispiirre oli, että lehtien oheen perustettiin tai ne liitettiin osaksi erilais ia
nuorten omia liittoja, kuten Järjestönuortenliitto, jonka äänenkannattajaksi Punalippu
lopulta vakiintui vuonna 1928 tai Nuorten Toverin Liitto (1920—1933, jolloin nimi
muuttui

Sirkka-yhdistykseksi).

Liitoilla

oli

omat

pyrkimyksensä,

esimerk iks i

Järjestönuortenliitto edusti pitkälti suomalaista vasemmiston ajattelua. Vasemmisto n
jakauduttua 1920-luvun alkupuolella se muuttui ajamaan laitavasemmiston ajattelua ja
sen pyrkimyksiä.185
Punalipussa oli tavallista huoli siitä, että kaikki työväen lapset eivät olleet kokoontuneet
aatteen punaisen

lipun

alle,

vaan lasten

joukossa oli monta luokkataistelusta

Hilda Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
Hilda Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
184 Hakala 2011, 112.
185 Nuorten Toverien Liiton pyrkimys puolestaan oli yhdistää Suomen nuoria sisällissodan jälkeisen
hajaannuksen tilassa. Nuorten Toverien Liitto avusti myös sairaita lapsia hankkimalla sairaaloihin lapsille
soveltuvaa lukemistoa. Leino-Kaukiainen 1991, 134.
182
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oppimatonta.186 Työväestön piirissä oli 1920-luvulla ajatus siitä, että työläislastenkin tuli
oppia elämään siinä yhteiskunnassa,

mihin olivat syntyneet.

epäluottamus

halveksunta

ja

toisinaan

suora

Punalipussa toistui

sosialidemokraatteja

kohtaan.

Ennakkoluulot olivat kuitenkin molemminpuolisia. Punalipun lukijat ja järjestönuoret
esimerkiksi

kohtasivat

ennakkoluuloja

sosiaalidemokraattien

taholta.

Monessa

kirjoituksessa annettiin ymmärtää, että luokkataisteluun vihkiytymättömät aikuiset
suhtautuivat vähintään varauksella Punalippuun ja aktiivisten työläislasten toimintaa n
muun muassa Järjestönuortenliitossa. Punalipussa toistettiin usein ajatusta lukijo ide n
velvollisuudesta kartuttaa lukijakuntaa ja levittää lehteä yhä laajemmalle yleisö lle.
Monissa kertomuksissa

lapset levittivät

Punalippua ystävilleen

ja vastustuksesta

huolimatta. Kertomusten lopussa vanhemmat usein heltyivät tai palasivat oikealle
luokkataistelun

polulle.

Monesti kertomuksissa

osoitettiin

kuitenkin

reippaiden

järjestönuorten oppineen liiton toiminnassa hyödyllisiä taitoja, kuten selviytymää n
luonnossa.187 Punalippulaisille ja järjestönuorille opetettiin vastaavia selviytymistaitoja
kuin partiotoiminnassa.

Seikkailukertomukset

noudattelivat

myös paljon partion

kerrontaa, jossa nokkeluudella ja neuvokkuudella, opituilla taidoilla itsenäisesti ryhmässä
työskennelleet lapset selvisivät kiperistä tilanteista. 188 Lehden historiassa voidaan
huomata selkeä kehitys, sillä alussa järjestönuorten toiminta näyttäytyi Punalipussakin
lähinnä aatteellisena laulu- ja ”piirileikkitoimintana”. Kuitenkin siirryttäessä lähemmäs
1930-lukua Järjestönuorten toiminta oli saanut aiempaa vahvemmin vaikutteita muun
muassa partioliikkeestä.189
Työläislasten

epäoikeudenmukainen

kohtelu

toistui

Punalipussa.

Erityises ti

ensimmäisinä vuosina julkaistiin paljon tarinoita ja muita lyhyitä kirjoituksia, joissa
kertomuksen

lapsi tai lapset kokivat

epäoikeudenmukaista

kohtelua

ja sortoa.

Kertomuksissa usein loppu oli karu. Vaikka lapset olivat syyttömiä tilanteeseensa, eivät
porvarit halunneet auttaa heitä hädän hetkellä heidän vanhempiensa takia. Yleensä
kertomuksen päähenkilö oli menettänyt toisen tai molemmat vanhemmistaan vuonna
1918 ja sen jälkeen hankkinut elannon itselleen tai mahdollisesti avustanut sen jälkeen
perheensä elatusta omalla työllä. Kertomus alkoi yleensä siitä, että lapsi joutui kerjuulle
186

Ks. esim. Nimim. ”Esko”, ”Jokapäiväinen leipämme.”, (kirjoitus), Punalippu, 2/1923, 15; nimim.
”Poolo Poolo”, ”Lippumme puolesta”, Punalippu, 15/1926, 206.
187 Punalippu 1927, N:o22, 255—256.
188 Wilska 2021, 126.
189 Nimim. ”N. Kulkuri”, ”Seikkailu metsässä. Kesäinen näytelmä”, (näytelmä), Punalippu, 22/1927,
355—356.

48

vanhemman sisaruksen tai äidin sairastuttua vakavasti tai tilanteessa, jossa lapset
joutuivat pois kotoaan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Yleensä porvari, jolta apua
pyydettiin, solvasi kuitenkin apua pyytävää lasta ja tämän vanhempia. 190 Monessa
kertomuksessa päähenkilö koki surullisen lopun tai hän vannoi taistelevan lopun
elämänsä

sorrettujen

kuitenkin

yleistyi

puolesta.

Vuosikymmenen

se, että lapsi

pääsi työhön

loppupuoliskolla
ja opiskeli

kertomuksissa

samalla

ahkerasti

vastoinkäymisistään huolimatta. Näin hänestä tuli aikuiseksi kasvettuaan aatteellinen ja
ihanteellinen työväenliikkeen edistäjä.
Punalipusta voidaan huomata, että synkät tarinat kuitenkin vetoivat lukijakuntaa n.
Vaikka

kertomusten

sävy

pääosin

muuttuikin

kohti

vuosikymmenen

loppua

kevyemmäksi, kirjoittivat lukijat itse edelleen varsin dramaattisia kertomuksia, joissa
sorretut lapset kuolivat nälkään, paleltuivat jouluna hengiltä ja kuolivat marttyyreina. 191
Punaorvoista kertomuksissa puhuttiin
henkilöhahmot

olisivatkin

tällä nimityksellä

menettäneet

vanhempansa

varsin

harvoin,

sisällissodan

vaikka

mainingeissa.

Monissa puhuttiin vain orvoista ja tietty orpouden tunne oli yleinen kertomuksissa,
runoissa

ja näytelmissä.

Toisinaan

punaorvoille

saatettiin

omistaa

esimerk iks i

kokonainen teemanumero.192

Työläislapsen esikuvat

Punalipussa esitettiin lukijoille useammanlaisia esikuvia. Käsittelen lehden tarjoamat
esikuvat kolmessa osassa: kansainvälisinä, kansallisina ja kaunokirjallisina esikuvina.
Ensimmäisenä käsittelemäni kansainväliset esikuvat löytyivät usein hieman kauempaa
historiasta.

Näille esimerkeille oli tyypillistä,

että heidät käsitettiin esimerke iks i

saavutusten takia ja nämä henkilöt olivat usein julkaisuajankohtana kuolleet.
Ensimmäisessä lehdessä esiteltiin kaksi suurta ihailun kohdetta, joihin myös palattiin
tämän tästä. Ensimmäinen artikkeli Rosa Luxemburgista ja Karl Liebknechtistä oli
otsikoitu: ”Kaksi työväen vapaustaistelun marttyyria.”193 Kirjoituksessa kerrottiin siitä
190

Ks. esim. Armas Äikiä, ”Punikin pentu.”, Punalippu, 1/1926, 7—8.
Nimim. ”Kuusanka”, ”Elämän loppu.”, (kertomus), Punalippu, 4/1926, 69; nimim. ”orpo”,
”Toverukset”, (kertomus), Punalippu, 1/1926, 10.
192 Ks. esim. Punalippu, 12/1927, joka oli teemanumero punaorvoista.
193 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Kaksi työväen vapaustaistelun marttyyriä.”, (pk.) Punalippu, 1/1923, 2.
191
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olleen jo neljä vuotta, kun nämä vallankumoussankarit ”julman rääkkäyksen jälkeen
murhattiin Saksan pääkaupungin Berliinin kaduilla.” Työväenliikkeessä marttyyriude n
sädekehä ylettyi varsin usein mielenosoituksissa kuolleisiin, vankilassa ja muuten
hämärissä oloissa kuolleisiin aatetovereihin, jolloin tällä epäreiluksi koetulla kuolema lla
voitiin velvoittaa muita.

194

Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa Luxemburgia kuvattiin

enemmän, toisin kuin myöhemmin. Luxemburgista kerrottiin:
Rosa

Luxemburg

oli

innokas

ja

pelkäämätön

taistelija

vallankumouksen puolesta. Lisäksi hän oli harvinaisen terävällä
ajatuskyvyllä varustettu. Luontaista nerouttaan oli hän lisännyt
ahkeralla opiskelemisella. Kaikki tietonsa ja taitonsa asetti hän
vallankumouksen palvelukseen. Siksi porvaristo häntä katkerasti vihasi
ja siksi se hänet murhasi tammikuun 15 päivänä 1919 Berliinin kadulle
– tappiolla päättyneen työväenkapinan jälkiselvittelyssä. 195
Kuten yllä oleva lainaus osoittaa, Luxemburgia pidettiin ainutlaatuisena henkilönä hänen
kykyjensä ja vallankumouksellisen toimintansa vuoksi. Hänestä yleensä mainittiin
oppineisuus ja herkkyys: hänen tohtoriväitöksensä julkaistiin vuonna 1897 ja hän luki ja
kirjoitti runoja. Myös Luxemburg joutui vuodeksi vankilaan sodanvastaisten toimien ja
puheiden vuoksi.196 Liebknechtiä puolestaan luonnehdittiin jo aluksi, että ”nimi on
ainakin jokaiselle järjestönuorten osastoon kuuluvalle tytölle ja pojalle tunnettu ja rakas.”
Hänen ansioikseen esitettiin muun muassa rohkea puhuminen sotaa vastaan, jonka vuoksi
hän oli myös joutunut vankilaan. Liebknechtin tarmoa kuvattiin lannistumattomaksi ja
hänen sanottiin

puheellaan

valaneen

uutta taisteluhalua

ja voimaa

uupuneis iin

vallankumoustaistelijoihin.
Vladimir Lenin oli myös yksi paljon käsitellyistä esikuvista Punalipun sivuilla. Hänen
kohdallaan varsinkin lehden ensimmäisinä vuosina keskityttiin hänen nuoruuteensa ja
lapsuuteensa.

Tämä on varsin ymmärrettävää,

sillä

Lenin oli varmasti kaikille

suomalaisille 1920-luvulla niin tuttu, ettei hänen vallankumouksellisia tekojaan ollut
tarpeen esitellä. Lenin oli täydellinen mahdollisuus luoda ihannekuvaa. 197 Hänen
esikuvakseen

kerrottiin hänen vallankumouksellinen

194

isoveljensä,

joka oli ”ylpeä

Jalonen & Tepora 2019, 260.
Nimim. ”Toveri”, ”Rosa Luxemburg.”, (artik.), Punalippu, 3/1923, 26.
196 Nimim. ”Toveri”, ”Rosa Luxemburg.”, (artik.), Punalippu, 3/1923, 26.
197 Ks. esim. nimim. ”Sotilas”, ”Lenin nuorena.”, (artik.), Punalippu, 2/1923, 14; V.A. Kalashnikov,
”Leninin lapsuus.”, (artik.), Punalippu, 17/1927, 274.
195
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taistelijaluonne, joka ennen meni kuolemaan kuin kerjäsi armoa tyrannilta.” Leninin
kerrottiin olleen myös älykäs ja kiinnostunut opiskelusta. Hänen kerrottiin päässeen
ylioppilaaksi 17-vuotiaana ja opiskelleen yliopistossa, kunnes vallankumoukselline n
toiminta aiheutti karkotuksen opiskelukaupungista.198
Joululehdessä 1927 oli artikkeli kirjailija Knut Hamsunista. Hamsunin elämä kulki
pitkälti samankaltaisia polkuja kuin myöhemmin esitettävien kansallisten esikuvien. Knut
oli lähtöisin köyhästä kodista, ja hän joutui jo nuorena tienaamaan itse leipänsä. Ensin
hän työskenteli enonsa luona pappilassa. Olosuhteet olivat kuitenkin surkeat, sillä nuori
Knut sai piiskaa ja ruoka oli huonoa. Tämän jälkeen Hamsun halusi kirjailijaksi, hän
opiskeli ja teki samalla suutarin töitä. Suutarointi ei kiinnostanut, joten hän lähti
kiertämään

maailmaa ja teki samalla sekatöitä aina välillä

jotain julkaistenk in.

Julkaisuajankohtana hän oli menestynyt kirjailija.199
Vuoden 1927 alussa julkaistiin Punalipussa artikkeli ”Pariisin kommuuni.”, joka oli
normaalista poiketen kirjoitettu kokonaan kursiivilla. Tässä kerrottiin punalippulais ille
nimensä mukaan Pariisin kommuunin200 perustamisesta ja verisestä kukistumisesta
vuonna 1871. Kirjoituksen idea ei ollut pelkästään historian kerronnassa, vaan lopussa
Pariisin kommuunin jatkumoksi asetettiin Neuvostoliiton kommuuni, ja tämän jälkeen
väistämättä tapahtuva Maailman kommuuni. Samalla aukeamalla oli vielä kertomus ja
runo liittyen aihepiiriin. Kertomuksessa esiteltiin ihanteellinen nuori proletaarisanka r i.
Tarinan kommuunin pieni poika kuoli jouduttuaan vangiksi. Ennen teloitustaan poika oli
pyytänyt saada käydä hyvästelemässä äitinsä ja hän sai luvan. Vihollisen kummastuks eks i
poika

palasikin

kohtaamaan

kuolemanrangaistuksensa.

Runo

on

nimite tty

yksinkertaisesti, ”Taistelu!”, ja sen oli kirjoittanut Lulu Kosonen.201
Kansalliset esikuvat olivat toinen merkittävä ryhmä, ja ne eriytyivät selkeästi omaksi
kerronnalliseksi joukoksi. Kansallisille esikuville

oli tyypillistä,

että esikuva oli

osallistunut sisällissotaan ja joko kuollut aatteensa vuoksi tai joutunut vankilaan. Esikuvat
eivät aina olleet kuuluisuuksia ja toisinaan myös nuoret avustajat saattoivat kertoa

198

Nimim. ”Sotilas”, ”Lenin nuorena.”, (artik.), Punalippu, 2/1923, 14.
Ei mainittua kirjoittajaa, ”Norjalainen reissusälli, josta tuli kuuluisa kirjailija”, (kirjoitus), 23—
24/1927, Punalippu Järjestönuorten Joululehti, 365—366.
200 Pariisia hallinnut vallankumoushallitus vuonna 1871.
201 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Pariisin kommuuni.”, (artik.), Punalippu, 5/1927, 72—73; Lulu Kosonen,
”Taistelu!”, (runo), Punalippu, 5/1927, 73. Lulu (Ludvig) Kosonen (1900—1933) oli kirjailija ja tunnettu
kommunisti. (https://kansalliskirjasto.finna.fi/kansalliskirjastofikka/AuthorityRecord/melinda.(FI ASTERI-N)000133188)
199
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esimerkillisten

toveriensa

tarinaa.

Toisaalta

on todennäköisesti,

että ”tavalliset ”

esimerkkikansalaiset on nostettu tarkoituksella esiin. Vaikka oli tärkeää sivistää lukijo ita
työväestön

sankareista

ja suurmiehistä,

antoivat

tavalliset

esikuvat

helpommin

seurattavan mallin, jota toistaa. Monesti kirjoitusten lopussa toivottiin lukijoiden ottavan
näistä mallia ja toisinaan mallin ottamista perusteltiin myös kostona porvarille tai
kuolleen muiston kunnioittamisella. Kotimaisen työväenliikkeen sankareita saatettiin
toisinaan nostaa lyhyesti kansainvälisten esimerkkien rinnalle. Esimerkiksi vuonna 1927
lukijoille

esitettiin

kuvasarja,

jossa kerrottiin

lyhyesti

kuvien

henkilöistä,

Karl

Liebknechtistä, Willy Münzenbergistä202 ja Yrjö Sirolasta. Kaikki esiintyivät enemmän
maininnan kaltaisina ja kuvasarja osoittaa, että työläislasten oletettiin olevan tietoisia
edellä mainittujen roolista työväenliikkeessä. 203
Kalle

Lepola

esiteltiin

suorastaan

työväenihanteena,

hän

oli

”miestenmies ”.

Vankileiritoverit muistelivat häntä lämmöllä ja Punalipun mukaan porvarit vihas ivat
häntä paljon. Kalle oli lähtöisin torpasta, Pohjois-Savosta, mutta kerännyt vuosien
varrella tietoa itsenäisesti opiskelemalla. Sisällissodan jälkeen hän pakeni Venäjälle,
mutta joutui välittömästi kahdeksaksi vuodeksi vankilaan palattuaan Suomeen 1922.
Lopuksi kirjoituksessa toivottiin lukijoiden ottavan hänestä mallia: ”Mutta me äsken
linnasta

tulleet

muistelemme

häntä

aina

ilomielellä

ja toivomme

kaikista

punalippulaisista tulevan samanlaisia reippaita ja rehtiä tovereita kuin Kalle Lepolakin
on.”204
Yrjö Mäkelinin205 kuolemaa muisteltiin myös Punalipun sivuilla ja tässäkin tapauksessa
pidettiin itsestään selvänä, että lukija tiesi kenestä oli kyse: ”Yrjö Esaias Mäkelin, jonka
nimen

jokainen

työläistyttö

ja –poika tuntee.”

202

Mäkelin

kuoli

vuoden

1923

Willy Münzenberg (1889—1940) oli kansainvälisesti tunnettu ja vaikutusvaltainen kommunisti.
Hänen aatteellisia kirjoituksiaan on julkaistu myös suomeksi. Punalipussa hänet muistettiin
kansainvälisen nuorisoliikkeen merkkihenkilönä.
203 Kuvia, Punalippu, 16/1927, 252—253.
204 Nimim. ”N.K.”, ”Kalle Lepola”, (muistelukirjoitus), Punalippu, 22/1927, 359.
205 Yrjö Mäkelin (1875—1923) oli sanomalehtimies, vanhan työväenliikkeen edustaja ja loppuaikoinaan
kommunisti. Mäkelin oli suurperheen esikoinen, lapsena hän työskenteli pitkiä päiviä isänsä
suutariverstaassa. Kasvettuaan vanhemmaksi, yhä alaikäisenä, hän lähti kotoaan työskenetelemään
helsinkiläiseen jalkineliikkeeseen, jossa olot olivat huonot. Myöhemmin Mäkelin liittyi
työväenliikkeeseen ja vuoden 1905 Suurlakossa hän otti osaa johtajana Tampereella. Mäkelinkin pääsi
aatteensa ja toimiensa sen eteen vankilaan. Hänet tuomittiin vuonna 1910 maanpetoksesta kuolemaan,
mutta tuomio muutettiin 1918 elinkautiseksi kuritushuoneella ja lopulta hänet armahdettiin 1922.
Vapautuminen ei kuitenkaan ollut pitkäaikainen, sillä hänet vangittiin jo seuraavana vuonna
kommunistisesta toiminnasta. Mäkelin kuoli veronaalin yliannostukseen Helsingissä valtiollisen poliisin
huostassa ollessaan. Mäkelinin kuoltua ajalle epätyypillisesti sekä kommunistit että sosiaalidemokraatit
kokivat hänet omakseen. Jalonen & Tepora 2019, 265; Sainio 2001.

52

massapidätysten aikana. Kertomus noudatteli tarkasti lehden yleisiä kaavoja. Ihaillusta
esikuvasta kerrottiin tunteikkaasti ja lopulta sankari osoittautui myös velvoittavaks i
uhriksi ja tienviitaksi ihaillulle työläiskansalaisuudelle:
Mitään yksityiskohtia emme tunne hänen – rakkaan toverimme –
kuolemasta. Sen vaan tiedämme, että hän kuoli ohranan putkassa,
vihollistensa ympäröimänä.” [——] ”Yrjö Mäkelinissä näemme
miehen, joka kelpaa esikuvaksi jokaiselle punalipulaiselle. parhaiten
kunnioitamme hänen muistoaan tarmolla työskennellen sen asian
hyväksi, jonka puolesta hän kaatui. 206
Aiemmista muistelmista poiketen vuoden 1927 ensimmäisessä numerossa julkaistu
”Toveri Mikko Björkin muistolle.” oli nuoren avustajan kirjoittama. Muistelun oli
kirjoittanut nimimerkki Järjestötyttö, joka osallistui laajalti Punalipun keskusteluihin.
Kirjoituksesta voidaan huomata se, kuinka paljon tyyli jäljitte li muita muisto- ja
muistelmakirjoituksia:
Jo yli kaksi vuotta on kulunut siitä, kun poistuit joukostamme. Et
kuitenkaan ajatellut silloin poistuvasi ijäksi, ja mekin toivoimme vielä
kerran saavamme takaisin joukkoomme rakkaan Mikko-setämme.
Sinun luja intosi antoi meillekin innostusta. Se saattoi meidät
unohtamaan nykypäivien puutteet ja ajattelemaan valoisampaa
tulevaisuutta. Tahdomme sinun laillasi käydä käsiksi auttaaksemme
työväenluokkaa tuon valoisamman tulevaisuuden luomisessa. 207
Kirjoituksessa ajoitettiin esikuvan kuolema lähimenneisyyteen ja korostettiin sen
vääryyttä ja luonnottomuutta sillä, ettei kukaan uskonut heidän eronsa olleen pysyvä.
Rakkaan Mikko-sedän kerrottiin toimineen työväenluokan tulevaisuuden eteen ja
kirjoittaja kertoi, kuinka hänen intonsa tarttui muihinkin. Kirjoituksen oheen oli liite tty
myös valokuva, jossa oli varsin vakava nuori. Tämän esikuvan ero kirjoittajaan oli tuskin
montaa vuotta, sillä kuvan poika oli hädin tuskin aikuinen. Kirjoituksen loppuun liitty ik in
lupaus taistelun jatkamisesta:
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Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Neljä vuotta Yrjö Mäkelinin kuolemasta”, (muistokirjoitus), Punalippu,
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Usein muistamme Mikko-setäämme. Nuku siis rauhassa! Työsi ei ole
hukkaan mennyt. Me jatkamme sitä! Vaikka vielä olemme pieniä ja
heikkoja, niin kerran kasvamme ja voimamme varttuvat. Silloin olemme
valmiita astumaan siihen taisteluun, joka sinulta jäi kesken. Sitä varten
opiskelemme me nyt, ja kerran näytämme, että meillä on voimaa
saattaaksemme luokkamme asian voittoon kaikkialla maailmassa. 208
Vankileirimuistelmissa ihanteellisten sankareiden kuvaukset toki olivat rajallisia, mutta
kaikki eivät olleet sanavalmiita kertoilijoita.

Myös hiljaisemmat taistelijat saivat

tunnustuksen.209 Hiljaisista ja vaatimattomista pojistakin haluttiin kertoa ja osoittaa, ettei
toimi aatteen eteen vaatinut tietynlasta persoonaa vaan kaikki olivat tähän kykeneväis iä.
Vankileirimuistelmissa

on kuitenkin

huomattavissa,

että kaikkien

kertomusten

esimerkilliset taistelijat olivat miehiä. Tämä on todennäköisesti ollut tietoinen valinta,
eikä niinkään johtunut siitä, ettei naisilla olisi ollut kokemusta vankileireiltä. 210 Hiljaiste n
sankareiden kohdalla halutiin tehdä selväksi, että myös he olivat olleet täysin tietoisia
toimijoita, eivätkä yksinkertaisia poikia, joita olisi johdettu harhaan ja käytetty hyväksi:
Nyt saattaa tietysti olla sellainen otaksuma lähellä, että Väinö olisi
ollut idiootti, että hänen hiljaisuutensa ja hymyilynsä johtui vain
henkisestä ja ruumiillisesta tylsyydestä. Se olettamus on väärä. Hänen
kasvojensa ilmeestä näki kehnoinkin ihmistuntija, että tämä hiljainen
poika oli sangen nerokas poju. Mutta hän oli sitä ainesta, joka jaksaa
ottaa tämän maailman ´toilaukset´ filosofin tyyneydellä. Oli kuin hän
olisi tahtonut sanoa koko surkeudelle: ´Tämä järjestelmä on niin peräti
viheliäinen, että kirota sille ei kannata, eikä itkeä liioin, nauraa sille ei
viitsi, siis hymyilkäämme tälle surkeudelle – toistaiseksi.´ – Että tämä
käsitykseni hiljaisen pojan ajatustavasta taitaa sittenkin olla oikea,
siitä tulen alati vakuutetummaksi, kun muistan hänen suorastaan
kirkastuneen hymynsä aina, kun keskustelun tuloksena oli se, että
työväenluokka ja oikeus lopullisesti voittaa kuitenkin.211
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Nimim. ”Järjestötyttö”, ”toveri Mikko Björkin muistolle.”, (muistokirjoitus), Punalippu, 9/1927, 9.
Nimim. ”Köpi”, ”Hiljainen poika. Myöskin vankileirimuistelma”, (muistelma), Punalippu, 7/1926,
102—103.
210 Sisällissodan jälkeen vankileireillä naisia oli 4 575. Näre 2018, 227.
211 Nimim. ”Köpi”, ”Hiljainen poika. Myöskin vankileirimuistelma”, (muistelma), Punalippu, 7/1926,
102—103.
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Ylläoleva kuvastaa, kuinka tämä ”hiljainen poika” on aivan omaa lajiaan. Hän ei
kommentoinut eikä puhunut siksi, koska koki ettei tilanteelle kannattanut tuhlata
kirosanoja, naurua eikä itkua. Esimerkit ylempänä osoittavat, että tämä sotilaan
ihanteellinen esikuva oli osoitettu ainoastaan pojille, naiskaartilaisista ei puhuttu.
Kirjoituksen lopussa kannustettiin ja motivoitiin lukijoita taistelun teillä: ”Sama päättävä
vakaumuksellisuus

kannustakoon

jokaista

punalippulaistakin

´hiljaista

poikaa´

kärsivälliseen työskentelyyn asiamme puolesta.”
Viimeiseksi erilliseksi esikuvien joukoksi olen käsittänyt kaunokirjalliset esikuvat.
Työläisen

ihanteellista

kuvaa miehenä

jakautuneesti.

Vaikka

kaikessa

luokkatietoisia

ja vallankumouksellisia

ja naisena käsiteltiin Punalipussa varsin

osoitettiin,

että

aikuisia,

punalippulaisista
ei aikuisuudesta

tuli

kasvaa

kerrottu kovin

konkreettisesti. Tytöt katosivat pääosin lehden sivuilta, eikä naisia käsitelty kuin
ohimennen rajatun ja piilotetun naiskansalaisuuden myötä. Miehet käsitettiin laajemmin
työväensankareina ja perheen elättäjän roolissa. Sinänsä tämä jako vaikuttaa oudolta, kun
ottaa huomioon, kuinka moni nainen elätti omalla työllään perheensä 1920-luvulla,
puhumattakaan työläisnaisten osuudesta sisällissotaan.

2.2. Tytön ja pojan eroavat ihanteet
Vaikka lapsuutta on aiemmin pidetty ja pidetään edelleen politiikasta vapaana alueena,
voidaan huomata, ettei se sitä ole ollut. Koettu sisällissota nosti polttava kysymyks eks i
köyhälistön lasten tulevaisuuden. Samalla aikaa myös lasten kuluttama kirjalline n
materiaali oli aatteen värittämä. Tämä tuntuu itsestäänselvyydeltä, kun tarkastellaa n
Punalippua, mutta myös muut lastenlehdet sekä lasten ja nuorten kirjallisuus toistivat
lapsuuden aatteellisia ihanteita.

Lastenlehdistöstä poiketen 1920- ja 1930-luvuilla

lastenkirjallisuus jakautui vahvasti sukupuolen mukaan. Lastenkirjallisuus laajeni ja
muuttui ajan saatossa yhä viihteellisemmäksi, mutta se edelleen pyrki ohjaile maa n
lukijakuntaansa.212 Euroopassa lastenlehdissä oli ollut jo varsin pitkään selkeä jako
tytöille ja pojille suunnatuilla julkaisuilla. Vastaava jaottelu sai jalansijaa Suomessa, vasta
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suhteellisen myöhään.213 Pikkulotta (1938—, vuodesta 1943 Lottatyttö) ja Sotilaispoika
(1941—1944) olivat ensimmäiset sukupuolen mukaan jakautuneet lastenlehdet, jotka
saivat taakseen vakaamman

kannatuksen.214

Hieman

varttuneemmalle

nuorisolle

tarkoitetuissa neitoromaaneissa215 tai poikien seikkailukertomuksissa usein noudatettiin
tiettyä

porvarillista

narratiivia,

joka

ohjasi

lopuksi

päähenkilön

ihailtuun

kansalaisuuteen.216 Seikkailukertomukset olivat varsin suosittuja myös Punalipussa.
Toisinaan

saatettiin

julkaista

pidempiäkin

tarinoita

tai

suoria

käännöksiä

jatkokertomuksina.
Poikaihanteessa korostuivat yleisesti terveiksi mielletyt arvot, kuten isänmaallis uus,
toimeliaisuus ja raittius.217 Myös Punalippu noudatteli näitä ihanteita kaikissa muissa
aiemmin mainituissa, paitsi isänmaallisuudessa. Sen suhtautumista isänmaallisuutee n
käsittelen myöhemmin tarkemmin. Lukijoita valistettiin muun muassa viinan kiroista,
tupakasta ja kiroilemisesta.218 Vuonna 1927 osana Raittiusviikkoa julkaistiin sivun
kokoinen sarjakuvan omainen valistus alkoholista (Ks. Liite 3, s77). Ensimmäisessä
kuvassa miehet tappelivat puukoin ja kuvatekstissä sanotaan: ”Tällaisen nuorison
kasvattaa alkohoolikirous. Väkijuomat turmelevat kasvavan polven.” Tämän alla on
toinen kuva, jossa nuoret hajottavat viinanpolttopaikan

selitettynä

kuvatekstillä :

”Jokaisen punalippulaisen velvollisuus on taistella juoppoutta vastaan.”.
Punalipussa voidaan huomata, että vaikka lehti oli tarkoitettu sekä työläistytöille että pojille, ei valistusta ulotettu tyttöihin saakka. Varoituskuvissa ja kertomuksissa, joissa
viinasta ja tupakasta kerrotaan ei esiinny tyttöjä lainkaan. Vahvasti sukupuolittuneet arvot
ja asenteet on tunnistettu myös muussa aikalaiskirjallisuudessa. Kirsti Salmi-Nikla nder
on todennut väitöskirjassaan nuorison paheiden, hyveiden sekä erilaisten roolien ja
normien olleen vahvasti sukupuolittuneita. Hänen tarkastelemassaan Valistaja -lehdessä
toistuvat poikien paheina tupakointi, alkoholi, kokousten häirintä ja kortinpeluu; naiset
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Leino-Kaukiainen 1991, 135.
Leino-Kaukiainen 1991, 140—141.
215 Neitoromaani on aikalaisnimitys nuorille, jo aikuistuville, naisille tarkoitetuille romaaneille. Hakala
2011, 93. Vaikka Punalippu on kirjoitettu työläislapsille- ja nuorille ja nämä neitoromaanit suoraan
nuorille, voidaan kuitenkin olettaa, että erityisesti vanhimmat lehden lukijat ovat kuuluneet molempien
lukijakuntaan.
216 Hakala 2011, 95.
217 Hakala 2011, 97.
218 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Järjestönuori ei kiroile, ei tupakoi eikä juo väkijuomia.”, (pk.), Punalippu,
16/1926, 218. Sama kirjoitus julkaistiin nimimerkillä ”Järjestönuori” ilman paria viimeistä kappaletta
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puolestaan sortuvat lehden mukaan kateellisuuteen, juoruiluun,

eripuraisuuteen ja

määräilynhaluun.219 Samat paheet toistuvat Punalipussa erityisesti poikien kohdalla,
vaikka kokousten häirinnän tilalla voidaan nähdä häirintä kouluyhteisössä tai riidan
haastaminen muiden lasten kanssa. Punalipussa tytöt on kuitenkin usein piilotettu ja
tyttörooli mukaili varsin paljon porvariston hiljaista, kilttiä ja työteliästä tyttöroolia.
Valistajasta poiketen Punalipussa tytöt esitettiin pääsääntöisesti hyveellisinä ja kiltteinä,
jopa jokseenkin näkymättöminä.

Naisten synnit kuten juoruilu ja määräilynha lu

heijastuvat kertomuksissa aina aikuisten naishahmojen kautta, joiden kaltaisiksi tyttöjen
ei toivota kasvavan.
Sukupuolittunut jako Punalipun toistamissa ihanteissa vastasi varsin paljon porvariston
ihannelapsen ja -kansalaisennäkemystä. Monesti tytöille suunnatuissa kertomuksissa
päähenkilö ehkä kapinoi rooliaan vastaan ja koki jonkin pikkuseikkailun, mutta lopuksi
tämä kihlautui ja asettui.220 Punalippu suunnattiin toki nuoremmille lukijoille, joten
kihlaus ja avioliitto eivät kuuluneet näiden kertomusten kuvastoon. Kuitenkin Punalipun
tarinoissakin voidaan nähdä ajatus siitä, että tytön rooli ei ollut toiminnassa mukana ja
vain harvinaisia poikkeuksia sallittiin. Näille poikkeuksillekin olisi käynyt kertomuksissa
hassusti ilman poikien apua. Punalipusta voidaankin huomata, että siinä esiintyi varsin
harvoin aikuisia naisia, vaikka sekä tytöistä ja pojista pyrittiin kasvattamaan uusi
vallankumouksellisten polvi. Voi olla, ettei tytöille annettu yhtä suurta roolia myöskään
siksi, että monet työläisnaiset olivat yksin vastuussa perheidensä elätyksestä miesten
ollessa haudoissa ja vankiloissa. Näin monien työläisnaisten aika ja energia meni
kokonaan perheen elättämiseen. Näin naiset saattoivat jäädä tahtomattaan piiloon. 1920luvun alussa työväen joukossa keskusteltiin runsaasti naisten asemasta ja sukupuolieroje n
tasoittamisesta. Jo 1910-luvulla oli käsitelty ajatusta androgyynistä ihmiskäsitykse stä,
kaikesta huolimatta nämä keskustelun

aiheet eivät näkyneet

Punalipun muuten

aktiivisessa aikalaispoliittisessa keskustelussa. 221
Työläistyttöjen rooli Punalipun kirjoituksissa oli paljon poikien rooli suppeampi.
Ainoastaan ulkomaisissa seikkailukertomuksissa saattoi esiintyä aktiivisesti aatteensa
puolesta toimivia tyttöjä ja naisia. Toisinaan kertomusten tytöt saattoivat yrittää ottaa
enemmän roolia tai pyrkiä mukaan toimintaan, mutta he kohtasivat tällöin miespuoliste n
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tovereidensa

vastustuksen.

Kaikessa annettiin

ymmärtää,

että tyttöjen tuli olla

toiminnassa osallisena, mutta aktiivisina toimijoina tytöille ei ollut hyväksyttyä roolia.
Näiden muutamien poikkeusten kohdalla osoitettiin, että he eivät poikkeavuuksistaa n
huolimatta voineet vetää vertoja pojille. Helga, uhkarohkea, reilu ja toverillinen, pyörtyi
todellisen vaaran edessä hänen serkkunsa Einon ja tämän ystävän Ollin pelastaessa häntä
pinteestä. Ja tähän tilanteeseen Helga oli alkujaankin joutunut vain sen vuoksi, ettei hän
ollut uskonut serkkuaan.222
Pitkäikäinen

nimimerkki,

Eränkävijä,

kritisoi

pakinassaan223

tupakanpolttoa

kovasanaisesti:
Jotkut pojat luulevat, että tupakanpoltosta on jotain hyötyä. Se on kuitenkin aivan
väärä luulo. Allekirjoittanut on yhteisellä retkeilyllä tullut huomaamaan, että
pojat, jotka tupakoivat, ovat vähemmän kestäviä ja tulevat pikemmin sairaiksi
kuin pojat, jotka eivät tupakoi. Tupakka on myrkkyä ja vaikkakaan se ei vaikuta
niin nopeasti kuin moni muu myrkky, vaikuttaa se kuitenkin ja sen vaikutus on
yksinomaan paha. Se heikentää elimistöä, vähentää tarmokkuutta ja ajatuskykyä.
Tupakoivat pojat tulevat ennenpitkää saamattomiksi vetelyksiksi, jotka eivät
kelpaa mihinkään.
Kirjoituksessa Eränkävijä huomautti lukijoita siitä, että tupakoivat pojat eivät pärjänneet
fyysisesti. Hän kirjoitti tupakan vaikuttaneen myös muihin ihanteellisiin piirteis iin,
ajatuskykyyn

ja tarmokkuuteen,

turmelevasti.

Lopuksi hän vielä muistutti,

että

pyrkiessään vapaaksi, ei työväenluokan tullut sortua myöskään pahoihin tottumuksiin.
Älköön kukaan työläispoika ryhtykö tupakoimaan. Olkaamme tässä suhteessa
viisaampia kuin isämme olivat nuorina. Meidän isämme ollessa nuoria ei ollut
mitään Punalippua, joka olisi heille sanonut, että tupakanpoltto on huono,
epämiehekäs ja epäterveellinen tapa. He luulivat sitä hyväksi ja miehekkääksi
tavaksi, siksi he ryhtyivät tupakoimaan ja hankkivat täten itselleen tupakanhimon,
josta eivät enää ole voineet vapautua. Me, jotka pyrimme vapautumaan ja
vapauttamaan koko työväenluokan kaiken ikeenalaisuudesta, emme voi alistua
myöskään minkäänlaisten pahojen tottumusten orjuuteen.
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Ei mainittua kirjoittajaa, ”Onnellinen onnettomuus.”, (kertomus), Punalippu 7/1926, 99—100, 102.
”Eränkävijä”, ”Tupakanpoltosta”, (kirjoitus), Punalippu, 6/1926, 86.
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Edellä esitetystä lainauksesta voidaan nähdä myös se, että isät eivät saaneet syitä
niskoilleen tästä pahasta tavasta. Kukaan ei ollut isien nuoruudessa kertonut heille, että
tapa oli haitallinen, niin kuin Punalippu nyt kertoi lukijoilleen. Lehden kirjoitukse lle
olisikin varsin erikoista, mikäli isät olisivat joutuneet syyttelyn kohteeksi, sillä teloitetut
ja vankiloihin joutuneet isät olivat saaneet työväen sankarin sädekehän kannettavakseen.
Kaikkiaan voidaan todeta suomalaisen lapsuuden ja mallikansakansalaisuuden olleen
pohjimmiltaan varsin samanlainen. Ihanteeseen kuului puhdasmoraalinen, siveellinen ja
työtätekevä

kansalainen.

Siveellisyyskäsitteessä

voidaan

kuitenkin

nähdä

eroa

porvariston ja työväen välillä. Siveellisyyteen kuului suoraselkäinen, periaatteellinen ja
rehellinen

toiminta

Työväelle

suhtautuminen

Mahdollisesta

sekä seksuaalinen
esiaviolliseen

romanttisesta

ihannekertomusta.

pidättäytyminen

Tarinoiden

seksiin

alavireestä

oli

huolimatta

ja kertomusten

esiaviollisissa

vapaampaa. 224

porvaristoa
erotiikka

päähenkilöt

ei

olivat

suhteissa.

ollut

osana

kirkassilmä is iä

idealisteja, jotka toimivat aktiivisesti paremman huomisen puolesta. He eivät sortuneet
viinan

kiroihin

eivätkä rikosten poluille,

vaan mahdollisuuden

tullen

ohjasivat

hairahtaneen toverinsa kaidalle tielle. 225

Poliittinen työläislapsi

Punalipussa politiikka oli vahvasti läsnä koko lehden elinkaaren ajan. Toki jo ympäristö,
missä lehti ilmestyi, oli poliittinen, mutta voidaan myös suoraan nähdä, että lapsia
opetettiin tietoisesti poliittisiksi tekijöiksi ja aktiivisiksi vaikuttajiksi. Vuonna 1923
toisessa numerossa lukijoille esiteltiin

perusteellisesti työväenjärjestöt

Suomessa.

Järjestöt eriteltiin ja esiteltiin kohdeyleisönsä mukaan ja niiden toimintaa ja merkitystä
esiteltiin

muutamalla

lauseella.

Pääjärjestöksi

nimitettiin

Suomen

sosialistine n

työväenpuolue, jonka alle oli laskettu sosialistiset työväenyhdistykset ja -osastot.226
Muita

hyväksyttyjä

tahoja

olivat

Suomen

ammattijärjestön,

Suomen

sos.dem.

Nuorisoliitto ja Työväen Järjestönuorten alaiset liitot ja osastot. Vaikka Järjestönuorte n
liittoon kuuluminen ei ollutkaan Punalipun tilaajalle pakollista, voidaan kuitenkin
huomata se, kuinka tiiviisti liitto oli ollut osana lehden olemassaoloa jo ennen vuotta
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Ks. esi. Räisänen 1995, 123—130.
Hakala 2011, 97
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1928. Järjestönuorten liiton määriteltiin olevan varhaisnuorten ja lasten järjestö, jonka
tarkoituksena oli kasvattaa työläislapsia tulevan luokkataistelun tielle.
Punalippulaisten oletettiin

osoittavan toimillaan

kuulumisensa

työväenliikkeesee n.

Lehden lukijan tuli parhaansa mukaan lisätä Punalipun tilaajien määrää. Vuoden 1927
tienoilla

punalippulaisen

tilalle

tuli järjestönuori,

luonnollisena osana työväenjärjestöön kuulumista. 227

jolle tämä tehtävä osoitettiin
Vuonna 1926 muun muassa

kirjoitettiin vappunumerossa ”Punalippujen luo kansainvälisenä mielenosoituspäivänä! ”.
Kirjoitus

ulottui

useammalle

sivulle

ja

kirjoituksen

yläpuolella

oli

kuva

vappumielenosoituksesta Helsingistä vuodelta 1924. Osa kirjoituksesta oli myös erikseen
tummennettu

näkymään

paremmin,

nämä tummennetut

kohdat olivat:” Suomen

Ammattijärjestöä ei saa hajoittaa.”, ”Valtiollinen taantumus on jatkuvasti työväen
järjestötoiminnan
Sisällöllisesti

uhkana.”

kirjoitus

ja ”työväen

ei eroa lehdeltä

ja talonpoikain
aiemmin

totutusta.

hallituksen

puolesta”.

Siinä linjattiin,

että

”Kapitalismi on hävitettävä, sosialismi toteutettava. Välttämättömyys velvoittaa siihen. ”.
Lisäksi muistutettiin, että ”Kansainvälinen kapitalismi on työväenluokan riistäjä ja
sortaja. Siitä on vapauduttava. Se oli yliaikansa elänyt.” Merkittävää tässä kirjoituksessa
on myös se, että se on avoimen vihamielinen sosiaalidemokraatteja kohtaan. Artikkelissa
kirjoitettiin:
Kapitalistit yrittävät meilläkin rikkoa työväenluokan taloudellisen
rintaman. Suomen Ammattijärjestöä uhataan sisäisellä hajoittamisella.
Sos.dem. johtajat tätä katalaa porvariston kätyröimistä suorittavat
työtätekevien etuja vastaan. 228
Vallankumoustulkinnasta

irtautuneet

sosiaalidemokraatit

nähtiin

luokkapetture ina ,

joukkona, joka itsekin koki puutetta ja sortoa, muttei ollut valmis nousemaan sitä vastaan
vaan hännysteli ja toimi suoraan porvariston kätyrinä. Tämä sorto voitiin kuitenkin
päättää:
Valtiollinen sorto on torjuttavissa työtätekeväin yhteisvoimin. Työväen
ja pientalonpoikaiston on siitä syystä entistä lujemmin liittouduttava.
Kummankin elinetujen turvaaminen vaatii sitä. Taistelu taantumusta
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vastaan

merkitsee

taistelua

parempien

elinehtojen

puolesta.

Verotaakan huojennus saavutetaan vain taistelun kautta. Samoin
veroryöstöjen lopettaminen.

Taistelu

työväen ja

talonpoikain

hallituksen puolesta on keino yltyvää valtiollista sortoa, taloudellista
riistoa ja fascistien mustaa terroria vastaan.229
Liittoutumalla työväestö pystyisi nyt taistelemaan parempien olojen puolesta ja
vastustamaan taloudellista riistoa, sortoa ja ”fascistien mustaa terroria”. 230 Kuten yllä
olevista

lainauksista

vastakkainasettelua

voidaan huomata,

tehtiin

Punalipussa selkeää erottelua

ja

luokkapettureita kohtaan. Salmi-Niklander on todennut varsin

samansuuntaisen kehityksen tutkiessaan käsinkirjoitettua työläisnuorten Valistaja lehteä, sillä myös sen sivuilla sosiaalidemokraatit julistettiin porvariston liittolaisiksi ja
työväen vihollisiksi. Hagfösin nuoriso-osastonkin poliittisesta suunnasta kertoo myös se,
että vuonna 1920 se päätti Kommunistisen nuorisointernationaalin jäseneksi liittymise stä
selkeällä äänienemmistöllä.231 Voidaankin päätellä Punalipun mukailleen laajempaa
yhteiskunnallista

ja aatteellista

tilannetta

vasemmistososialistien

ja kommunis tie n

piirissä.
Vuonna 1926 lehti oli edelleen nimellä työläistyttöjen ja -poikien lehti ja se sisälsi paljon
poliittisia

kannanottoja.

Toki lehdessä esitettiin ”totuuksia” ja ohjailtiin

lukijaa,

esimerkiksi valistamalla tapahtumista ja muista kansoista yms. mutta yllä olevan
kaltaisista kirjoituksista voidaan huomata, että lehden avulla yritettiin mahdollises ti
saavuttaa

tai muistuttaa

luokkataistelusta

myös

lukijan

lähipiiriin

kuulunutta

varttuneempaa väestöä. Tämän kirjoituksen tuskin voidaan ajatella kohdistuneen suoraan
lukijakunnalle, sillä kirjoitus oli varsin poikkeava sävyltään. Kirjoituksessa erikoista ei
sinänsä ollut se, mitä kerrottiin vaan miten. Se oli kirjoitettu niin, ettei se varmasti
huvittanut nuorimpia lukijoita.
Työläislapsen ihanteen on osoitettu monella tapaa vastanneen porvarillista ihannetta.
Suurena poikkeuksena voidaan esittää isänmaallisuus, sillä sen ei koettu kuulunee n
työläislapselle. Monessa kirjoituksessa ja kertomuksessa korostettiin porvariston ja
yhteiskunnan haluttomuutta auttaa työläisperheitä. Toisille juurettomuuden pohjana oli
Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Punalippujen luo kansainvälisenä mielenosoituspäivänä!”, (pk.), Punalippu,
8/1926, 114—116.
230 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Punalippujen luo kansainvälisenä mielenosoituspäivänä!”, (pk.), Punalippu,
8/1926, 114—116.
231 Salmi-Niklander 2004, 222—224.
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sisällissodan

perintö,

ja

toisille

jokin

tapahtuma,

kuten

kodin

menetys

pakkohuutokaupalla. Yleensä isänmaattomuus tuotiin varsin kärkkäästi julki: ”Nuori
proletaarikokelas
Isänmaallisuuden

säpsähti.

Hän huomasi,

kertomuksissa

ja

että köyhällä

kirjoituksissa

ei ole isänmaata. ” 232

korvasi

työväenliikkee n

maailmanlaajuinen luonne. Työläisen koti ja isänmaa oli muiden työläisten joukossa.

Ihanteellinen työläistyttö

Punalippua lukiessa käy varsin nopeasti selväksi, että työläislapset, jotka kertomuksissa
seikkailivat ja toimivat aktiivisessa roolissa olivat yleensä poikia. Työläistytön roolin
voidaan huomata muuttuneen Punalipussa paljon. Vuonna 1923 kertomuksissa tytöt
kuljettivat salaista tietoa pelastaen nokkeluudellaan työväenliikkeen johtohahmoja. 233
Lehden alkutaipaleella myös vallankumoustaistelija Rosa Luxemburg esiintyi usein
lehden sivuilla, kun taas vuosikymmenen lopulla hänet sivuutettiin. Vaikka Lenin, Marx,
Engels ja Liebknecht pysyivät lehden vakiokuvastona Luxemburgin muisto haalistui
lopulta kokonaan. Vahvan naishahmon häivyttäminen kokonaan esikuvista oli varmasti
tietoisesti valittu viesti lehteä lukeneille tytöille. On tärkeää huomata myös, ettei tytöille
esitetty kotimaisia esikuvia esimerkiksi vankilamuistelmissa, toisin kuin pojille. Vaikka
tytöillä ja naisilla oli merkittävä rooli työväen menestyksen kannalta, ei heitä haluttu
nähdä fyysisen sotaisina vaan aatteenpalon täytyi tapahtua elämän muilla osa-alueilla.
Osaltaan tämä on ymmärrettävää, sillä sisällissodan jälkeen punaiset naiset kohtasivat
suuria yhteiskunnallisia sanktioita ja suoranaisen maineen menetyksen. Toisaalta 1930lukua lähestyttäessä myös kouluissa ja porvarillisissa seuroissa sukupuolten välillä
korostettiin kasvatuksellisia eroja. Vaikka sosialistinen työväenliike pyrki taistele maa n
vallitsevan yhteiskunnan arvoja ja asenteita vastaan, ei se aina onnistunut. Tavalline n
työväestö ajatteli sisällissodan

jälkeen, että mitä paremmin

lapset sopeutuis ivat

vallitsevaan yhteiskuntaan sen helpompaa elämä heille olisi.234 Tyttö- ja naisihantee n
muutos yhteiskunnassa tarttui myös Punalipun toimitukseen, lukijoihin ja avustajiin.
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Nimim. P i k k u – V e i k k o, ”Rakasta isänmaatasi.”, Punalippu 6/1927, 86.
Kössi Kullervo, ”Alice ja Myrskytuuli”, (jatkokertomus), Punalippu 3/1923, 31—32 ja Punalippu,
4/1923, 40—41.
234 Kaarninen 2003, 217—220; Ilmolahti 2008, 16, 22–24, 28–29, 134–135, 153, 155, 158—159;
Tuomaala 2004, 47—48, 63.
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Samalla äidit nähtiin yhä vahvemmin kasvattajina vaikkei se aina ollutkaan niin
yksiselitteistä.235
Vuosikymmenen alussa myönnettiin, etteivät tytöt olleet fyysisesti poikien tasolla eivätkä
tytöt eivät tapelleet tai joutuneet yleensä koulussa hankaluuksiin. Kuitenkin tyttöjä
esiintyi kertomuksissa ja he toimivat sankarillisesti älynsä ja sitkeytensä ansiosta.
Vuosikymmenen

puolenvälin

jälkeen

tytöt

muuttuivat

kuitenkin

hiljaisemmiks i

tarkkailijoiksi, enemmän rivijäseniksi. Muutaman kerran Punalipun kirjoituksissa joku
hahmo pyrki poikkeamaan hyväksytystä tytönroolista esimerkiksi halutessaan mukaan
taisteluun tai ollessaan poikkeuksellisen poikamainen ”reilu toveri”.236 Tyttöjen kuului
olla kilttejä, herttaisia ja kuuliaisia. Heidän ei kuulunut kyseenalaistaa. 237 Naispuoliste n
avustajien kirjoituksesta voidaan myös huomata, että yleensä sankarillinen kuolema tai
yhteiskunnan julkinen vastustaminen kuului pojille.238 Toisinaan jännityskertomuksissa
esiintyi tyttöjä ja naisia, jotka saattoivat poiketa aiemmin esitetystä. Näissä tapauksissa
tuotiin kuitenkin hyvin selkeästi esille, että kyse oli jostain hyvin poikkeavasta, lukijo ille
vieraasta.239

Ihanteellinen työläispoika
Punalippu loi aktiivisesti varsin tyypillistä kuvaa poika-ihanteesta. Kuten edellisessä
luvussa osoitin, aikakauden ihanteelliseen kuvaan pojan rooliin sisältyivät terveelliset
asenteet ja suoraselkäisyys höystettynä reippaudella, utelijaisuudella ja aktiivise lla
toimijuudella.

Aiemmin

mainittujen

lisäksi

punalippulaisen,

niin

kuin kaikkien

kunnollisten työväenpoikien, oli myös kannettava kortensa kekoon aatteen taistelussa.
Työläispojat olivat osa laajempaa työväenyhteisöä, mikä osoitettiin selkeästi kaikissa
lehden osioissa.
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Ilmolahti 2017, 153, 157—161, 386.
Ernst Asp, ”Nuoret pioneerit sotapoluilla”, Punalippu, 6/1925, 86—90; ei nimettyä kirjoittajaa,
”Onnellinen onnettomuus.”, (kertomus,) Punalippu 7/1926, 99—100, 102.
237 Hilda Tihilä, ”Köyhän lapset.”, (näytelmä), Punalippu, 8/1926, 118—122.
238 Ks. esim. nimim. ”Punaisen kaartin tiedustelijana. Jatkokertomus vuoden 1918 kansalaissodan
ajoilta.”, (jatkokertomus), Punalippu, 18/1928, 312—314; ei nimettyä kirjoittajaa, ”Onnellinen
onnettomuus.”, (kertomus,) Punalippu 7/1926, 99—100, 102; Nimim. Väinö-Aarre, ”Pohjoinen käytävä.
Seikkailukertomus Jäämereltä”, Punalippu, 6/1923,69—71, 7/192386—87 ja 8/1923, 101—103.
239 Ks. esim. mukaillen suomennettu, suomentajaa eikä alkuperäistä kirjoittajaa mainittu, ”Enemmän kuin
elämä kysymyksessä”, (seikkailukertomus, jatkokertomus), Punalippu, 3/1925, 40—42.
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Kansainvälisyys näkyi työläispoikien ihanteessa paljon tyttöjen ihannetta selkeämmin.
Kertomuksissa rinnakkain seikkailivat esimerkiksi kaksi poikaa, suomalainen Leo ja
saksalainen Ernest, jotka yhteistuumin olivat ryhtyneet auttamaan Venäjälle pyrkiviä
aatetovereita.240 Toisinaan kertomuksissa ei vaadittu aktiivista osallistumista taisteluun,
mutta valmius

ja pyrkimys

kasvaa oikeaksi työväensankariksi

nostettiin

myös

konkreettisena tekona esiin. Esimerkiksi vuonna 1927 julkaistiin kertomus ”Pitää osata
ampuakin”. Siinä kirjoitettiin englantilaisesta porvarista, Mister Johnssonista, joka oli
matkannut tarkkailemaan oloja Neuvostoliittoon. Porvarin ihmetykseksi hän huomasi
työläislasten

aktiivisesti harjoittelevan sotaisiakin taitoja asiansa hyväksi.

Tähän

ihmetykseen porvarille kerrottiin pysyvän rauhan olevan mahdollinen vasta, kun
työläisillä

on valta.

Tämän

saman

nuoren

neuvostoliittolaisen

pojan

kanssa

keskustellessaan hänessä herää huoli ja levottomuus:
Hän oli kapitalisti. Sen vuoksi hän joutui ajattelemaan kapitalismin
kohtaloa. Se tuntui synkältä. Sillä hän oli omin silmin nähnyt, että
tuollaisten

tehtävästään tietoisten

Venäjällä

laskettiin

neuvostopoikien luku yksin

miljoonaluvuilla.

Ja

samoin

ajattelevia

työläispoikia oli kaikissa muissakin maissa aavistamattoman paljon. 241
Porvari oli huolissaan kapitalistisen maailmanjärjestyksen puolesta. Hänen mielessää n
kaiverteli ”tehtävästään tietoisten neuvostopoikien” suuri määrä koko maailmassa, kun
yksin Venäjällä määrä oli jo miljoonissa. Voidaan ajatella Punalipun halunneen levittää
samaa taitelumielialaa myös lukijoidensa, erityisesti poikien, keskuuteen.
Poika- ja tyttöihanteen ero kasvoi 1920-luvun kuluessa. Sinänsä ihanteellinen poikarooli
ei muuttunut tarkasteluaikana juuri ollenkaan.
yllättävänä

monien

heille

esitettyjen

Tulosta ei varsinaisesti voi pitää

esikuvien

pysyessä

samoina.

1930-lukua

lähestyttäessä lehden sisällössä nousivat esille enemmän myös vankilamuistelmat, joissa
kuvattiin kotimaisia sankareita ja sopivia esikuvia.
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Nimim. Väinö-Aarre, ”Pohjoinen käytävä. Seikkailukerto mus Jäämereltä”, Punalippu, 6/1923,69—71,
7/192386—87 ja 8/1923, 101—103.
241 Ei nimettyä kirjoittajaa, ”Pitää osata ampuakin.”, Punalippu, 7/1927, 109.
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Loppulause
Pro Gradu tutkielmassani käsittelen Punalipun luomaa ihannetta työläislapsesta 1920luvulla. Lehti ilmestyi vuosina 1923 ja 1925—1930. Se edusti vasemmistososialistista
lastenlehdistöä ja edisti sivuillaan lasten ja nuorten kasvua luokkatietoisiksi kansalais iks i
ja tulevaisuuden vallankumouksellisiksi. Aineisto koostui muun muassa kertomuksista,
tarinoista, kuvista ja runoista. Poliittisuus näkyi selkeästi läpi koko aineiston. Monet
lehden taustalla

toimineista

aikuisista

olivat

myös sitoutuneet

laitavasemmisto n

politiikkaan, arvoihin ja tulkintoihin. Vasemmiston hajaannusta voidaan pitää yhtenä
kantavana teemana Punalipun sivuilla. Lehdelle oli oleellisen tärkeää, että lapset
päätyivät juuri oman lehden piiriin ja näin myös oman poliittisen vaikutusva lla n
ulottuville. Lapsissa nähtiin potentiaalia myös aikuisväestön sivistäjänä. Aineisto sta
voitiin

myös

huomata,

että toisinaan

sosiaalidemokraatit

saattoivat

näyttäytyä

laitavasemmistolle ja suomalaiselle kommunismille pahempana vihollisena kuin itse
porvaristo. Vuosikymmenen loppua kohden, lehden muuttuessa Järjestönuorten liito n
kustannettavaksi, aineisto muuttui viihteellisempään suuntaan. Esimerkiksi aikanaan
suositut seikkailukertomukset saivat enemmän tilaa ja lehden sivuilla saattoi esiintyä
leikekuvina esimerkiksi päivän polttavia tähtiä, kuten Charlie Chaplin.
Ajatus lasten ja nuorten merkityksestä kansakunnalle korostui 1920- ja 1930-luvuilla
poliittisesta suuntauksesta riippumatta. Vuosisadan alussa kirjoitettiin ja julkaistiin
runsaasti lastenkirjallisuutta ja -lehtiä, joiden avulla lukijakunnalle voitiin helposti
viestittää se, mitä lukijoilta odotettiin. Kaikki tahot pyrkivät muotoilemaan uudellee n
ihanteellisen kuvan aatepiirinsä lapsuudesta ja nuoruudesta. Lapsuus ja nuoruus tarjosivat
rakennuspalikat kasvulle kohti ihannekansalaisuutta. Kuten tässä tutkielmassa osoitan,
lapsuuden ihanne suomalaisessa yhteiskunnassa oli varsin monella tavalla yhtenevä ine n
poliittisesta asemoitumisesta huolimatta. Yleisesti vallalla oli ajatus, että nuoriso oli
ihanteellista ja tulevaisuus kuului nuorille ikäluokille. Universaaleja lapsuuden ihante ita
tähän aikaan olivat reippaus, työtelijäisyys ja kiinnostus aikalaisilmiöihin ja -tapahtumiin
ja vahva sukupuoleen perustuva jako.
Tutkielmassani tarkastelen mikä teki työläislapsista erityisen ryhmän ja mitkä olivat ne
seikat, joita Punalippu asetti osaksi työläislapsen ihannetta. Keskeisin oppi lehden
sivuilla oli kasvatus luokkatietoisuuteen. Luokkatietoisille lapsille ja nuorille voitiin
opettaa luokkataistelu. Aatteellinen taso ei Punalipulle kuitenkaan ollut riittävä, sillä
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työläislapsi tuli kasvattaa jo varhain aktiiviseksi osaksi työväenliikettä. Lukijoille
esiteltiin järjestökuulumisia ja tapahtumia. Erilaiset kehotukset, kilpailut ja vetoomukset
lehden levittämiseksi uusille tilaajille kannustivat lukijoita aktiivisuuteen. Osaltaan tähän
saattoivat vaikuttaa lehden taloudelliset vaikeudet, mutta toisaalta lukijoille haluttiin jo
varhain opettaa, että heillä oli luokkataistelussa oma osansa täytettävänä.
Punalipun luoma kuva ihanteellisesta lapsesta on varsin selkeä ja tarkkarajainen.
Työläislapset

tulivat

kovista

vaikutusmahdollisuuksia

ja niukoista

yhteiskunnassa.

oloista,
Vaikka

mutta

se ei estänyt

lasten

lasten

odotettiinkin

usein

työskentelevän jo varhaisella iällä, painotettiin opiskelua kaikissa esimerkeissä. Opiskelu
oli siis se työkalu, jolla työläiset lopulta mahdollistivat vallankumouksen. Ihanteet
opiskelusta kattoivat koko lapsi-ihanteen, mutta sukupuolten eroava asema asettelussa on
helppo huomata. Oppi kuului kaikille, mutta fyysinen taistelu vain mieskansalaisille,
muutamaa vahvistavaa poikkeusta lukuun ottamatta. Merkittävää oli myös se, etteivät
kaikki esimerkit olleet työväenliikkeen suuria nimiä, kuten Karl Marx tai Rosa
Luxemburg. Osa esikuvista, kuten muistelman ”hiljainen poika”, jäi syystä vaille
tarkempaa identiteettiä.

Näiden nimettömien

esimerkkien

merkitys

ihannek uva n

luonnissa oli huomattava, sillä ne antoivat konkreettisen esimerkin lukijalle, kuinka
tavallinen kansalainen saattoi toimia aatteensa hyväksi.
Sukupuolten väliset selkeät rajat olivat tarkasteluajankohtana yleinen ihanne poliittista
sitoumusta katsomatta. Lapset kasvatettiin tytöiksi ja pojiksi, ja tätä heteronormatiivista
jakoa toistettiin ja vahvistettiin yhteiskunnassa kaikkialla. Kouluissa, kodeissa ja
työelämässä tehtävät oli jaettu lapsen oletetun sukupuolen mukaan. Lapset, erityisesti työja maaseutuväestön

keskuudessa,

aloittivat

työskentelyn

varhain

ja esimerk iks i

rippikoulun käyneen tytön tai pojan odotettiin jo osallistuvan perheen elättämiseen. Suuri
osa nuorista teki töitä ja työtehtävät muotoilivat koulun ohessa sukupuolen mukaista
käytöstä.

Erityisesti

oppivelvollisuuden

ja kansakoulun

kautta porvaristo

pääsi

puuttumaan laajemmin työväestön lapsuuteen ja esimerkiksi sukupuolten erilaisuutta
korostettiin koulumaailmassa. Tähän peilaten onkin mielenkiintoinen muutos, että vaikka
koululaitos herätti työväestön keskuudessa epäilyksiä, ryhdyttiin sen luomaa vahvaa
sukupuoliroolien jakoa toistamaan myös omassa elämänpiirissä.
Punalipun luoma kuva ihanteellisesta työläislapsesta oli vahvan sukupuolittunut samalla
tapaa kuin yleinen aikalaislapsuusihanne. Poikaihanne kulki läpi lehden julkaisuvuo s ie n
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varsin muuttumattomana. Työläispojan tuli olla reipas, neuvokas ja hyvä toveri. Hänen
tuli olla aateiltaan puhdas, ja hänen oli huolehdittava myös väärin toimivat toverinsa
oikeiden käytänteiden piiriin. Työläispojan tuli olla raitis, hyvätapainen ja tupakoimato n.
Kertomuksille oli varsin tyypillistä, että ihanteelliset poikahahmot olivat järjestönuoria ja
heihin liittyneet pojat muuttuivat myös reippaiden järjestöpoikien ansiosta ihanteen
mukaisiksi. Työläistytön ihanne muuttui selkeästi poikaihannetta enemmän. Aluksi
kertomuksissa tytöt olivat aktiivisia hahmoja neuvokkuutensa ja nokkeluutensa ansiosta.
Punalipun lakkautuksen ja uudelleen aloituksen jälkeen tyttöjen määrä kertomuksissa
väheni, eivätkä tytöt enää olleet toimivia hahmoja kertomuksissa, vaan he toimivat
hyveellisissä sivuosissa tai toimivat kertojina poikien seikkailuille.
Työväenliike oli varhaisista vaiheistaan saakka kansainvälinen. Rahamahti asetettiin
kaikkialla

proletariaatin

viholliseksi.

Kansainvälisyys

näyttäytyi

vahvasti

myös

Punalipussa. Suomen kommunisteilla oli tiiviit yhteydet itärajan taa, mutta Punalipussa
kansainvälisyys toteutui vielä tätäkin laajemmin. Lehdessä kerrottiin myös muiden
eurooppalaisten työläislasten oloista, Neuvosto-Venäjä osoitettiin kuitenkin esimerk iks i
siitä määränpäästä, ihannevaltiosta, jonka eteen jokainen työläinen taisteli.
Työläislapseen liitetty ihanne korosti uskonnottomuutta ja isänmaattomuutta. Tämä
ihanne erosi selkeästi yhteiskunnan yleisestä normista.

Uskonnosta kieltäytymistä

perusteltiin sillä, ettei työläislapsi muutenkaan uskonut satuihin ja uskonnon rooli nähtiin
erityisesti valtaa pitävän keinona pitää työläiset nöyrinä ja tiukasti omassa valtapiirissä.
Kansainvälisyys

puolestaan

korostui keskustelussa

isänmaasta

ja kansainväline n

työväenliike ja toisinaan kommunismi saivat samanlaisia sävyjä kuin isänmaallis uus
porvarillisessa Suomessa. Tämä sitoi vastakkainasettelun työväen ja porvariston välille
Suomea laajemmin, näin ollen esimerkiksi punaorpojen asia ei enää tarkoittanut vain
kansallista

tragediaa

vaan Punalipun lukijat

seurasivat

myös muiden

maiden

työväentaistoa.
Jatkotutkimuksessa

työläislapsen

ihanteesta

voisi keskittyä lapsiin

osana aatetta

kokemushistorian kautta. Lasten ja lapsuuden historiaa on viimeaikoina tutkittu laajasti,
mutta tutkimuskentässä olisi tilaa kokemushistorialle juuri osana laitavasemmistoa .
Tutkimuksessa voitaisiin selvittää laajemmin ehkä soraääniä ja lasten kokemusmaailmaa
osana laitavasemmistoa. Optimaalisinta olisi tietenkin, mikäli löytyisi aineistoa, joka olisi

67

täysin aikalaisten lasten tuottamaa, mutta yleensä aikalaismateriaali, kuten Punalippu, on
ainakin jollain tavalla aikuisen tai varttuneemman ohjaajan muotoilemaa.
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