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ESIPUHE

Taustaa

Tämä esityksen juuret juontavat toisen maaj.lmansod.an

päättymistä seuranneen ajan il-miöihin Kuusamossa, jossa kir-
joittaja lestadlolaiskodin kasvattina joutui lapsuustoverien-

sa tavoin istumaan lestadiolaisseuroj.ssa. Mieleen jäivät läh-
temättömästi tuon liikkeen ankarat norrnit jäsenlstöään koh-

taan sekâ se paine ja painostus, joka kohd.istui niihin jotka

ajattelivat toisin tai toimivat vastoln Liikkeen ja sarnalla

koko þläyhtelsön normeja. Varsinkin jumalankleltäjä ja kom-

munisti oli painostettu, ja mikäli tällainen pyrki va¡hoil-
lislestadlolalsena esiintymään, pakotettiin hänet julkirip-
piin ja parannukseen seurakunna¡r edessä.

Va¡hoill-isLestaclioLaisen l-iikkeen yhteiskunnafliset vai-
kutukset näkyivät ja ne osittain tledostett-iinkin tuona aie

kana. Kyläyhteisön ja koko pitäjän normit pakottivat yrit-
tämään, ahkeroimaan ja kilvoittel-emaan niin ajal-lista kuin

tuonpuoleistakin hyvlnvointia silmälläpitäen. Kuusamola.isten

pellonraiv¿usintoa ja nousua sodan jaloista ylistettiin.
Mutta lähes yhtä usein kuuli moitittavan, ettei naapuripitä-
jissä Sal-lassa ja SuomussalmelLa tavattu vastaavaa. Våihek-

syvästi tähän kuuli hynähdetbävän: siellähän oll-aankin korn-

munist e ja.

Kirjoittajan pro gradu rtKommunismi Kuusamossarf (1967)

kohdlsti huomion slihen, miksi Kuusamo ei ole punainen, kun

taas edellä mainitut Kuusamon naapurit sellaisia ovat. Por-

varilLinen ilmasto hava.ittiin leimaa-antavaksi koko Koillis-
maalle. Näytti siltä, että alueen kaksi suurta voimatekijää,

naalalsliitto ja ì-estadiolaisuus olivat jo 1900-1uvun alussa
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1öytäneet toisensa, liittoutuneet keskenään ja hallinneet
seutukuntaa tiukan ky1ä- ja pitäjäyhteisön normein niin te-

hokkaasti, että suuretkaan tal-oudell-iset tai muut muutokset

eivät ole kyenneet poliittista ilmastoa sanottavasti järkyt-

tämään. Tuon hegemonian säilyttänispyrkimysten il,mentymiä

olivat sodanjälkeiset seurapirttien kokemukset. Mill-oin

enemmän, milloin vähemmän näkyväst.i lestadiolaisuus kävi

taisteluun niitä il-miöitä yastaan - ennen muuta kommuni.smia,

joka SKDI:n hahmossa työntyi uskonnol-lisiLl-ekin alueille -,
jotka pyrkivät murentamaan perinnäistä uskonnollispoliittista
ilmastoa.

Pofiittista käyttäytymlstä tutkingt valtio-oppi el o1e

kyennyt antamaan vastausta poliittisten ilnastoalueiden syn-

tyyn. Sen käyttämä ekologinen tutkimustapa ei pyri luotaamaan

menneisyyttä, vaan seLittää tcunt<irifretkisen käyttäytymisen

senhetkiseltä ekologis-taloudell-iselta pohjalta. Kuitenkin

se joutuu tunnustamaan, että poliittisiLla perinteillä on

monin paikoln vankka sija ja että suuretkaan taLoudeLliset

muutokset elvät ole kyenneet muuttarnaarr menneisyydessâ syn-

tyneitä käyttäytymisrnuoto ja.

Pro gradun yhteydessä kirjoittajalle syntyi käsityst

että Pohjois-Suomen varsin kirjavat ilmastoal-ueet voidaan

kenties seLittää juuri hlstorlalliselta pohjalta käyttämäl-

l-ä ekologista tutkimustapaa tiettyyn historiaLl-iseen til-an-

teeseen vietynä. 1900-Luvun alku, ensimmäinen vuosikymmen

vaikutti luontevalta Lähtökohdalta, sillä poliittinen herää-

minen tapahtui silLoin ja silloin työntyivät myös uudet
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poliittiset aatteetkin kaukaisimpiiú korpi,in. Tähän kau-

teen sattui myös maaseudun sosiaalisten ongelmien kasaantu-

minen sekä tal-ousel-åimän muruos puutavarakau.pan voimlstumisen

muod.ossa.

Kysymyksenasettelu

VaLtio-oppi on kartoittanut maamme poliittiset ilmastoalueet

yleispiirteisesti (mrn. Onni Rantala, Suomen poliittiset alu-
eet I). Niissä havaitaan varsin pÍtkälle menevää staattisuut-
ta Pohjois-Suomenkin osal-ta. IlmastoaLueiden syntyä val-tio-

oppi ei kultenkaan ol-e vielä þennyt selittämään. Tämä esi-
tys pyrkii Pohjols-Suomen osalta sel-vittämään, ovatko vallit-
sevat ilmastoalueet seÌitettävissä menneisyydestä käsln, eri-
tyisesti 1900-luvun alun ekologis-yhteiskunnalliseen tllan-
teeseen nojautuen. Jos näin on, saataa täl-lainen historiall-is-
ekologinen tutkimustapa jota tässä noud.atetaan avata laajat
mahdol-l-i suudet uud enl-al sill e tarkast elut avoille pollitt i s en

käyttäytymi s en tutkimuks essa.

lËihteet

Pol-iittiseen }<äytteiytymiseen vaikuttavat sarrgen lukuisat

tekijät. Keskeisinmät ovat kuitenkin taloudelliset. Siksi

tässä esityksessä on rajoituttava niihin, mutta mukaan ote-

taan pääpiirtein myös uskonnol-l-iset, joilla oletetaan ol-evan

Pohjois-Suomen oLoissa merkltystä (vrt, Rydenfelt, Kommunismen

i Sverige). Taloudell-isten kysymysten lähdeaineisto nojautuu

1900-luvun aLun tiLastoll-isiin tutkimuksiin ja komiteanmie-

tintöihin, jotka val-aisevat monipuoLisesti Pohjcjis-suomen
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senhetkisiä oloja. Käytettävissä on royös varsin runsas

arkistoaineisto Ou1un Maakunta-Arkistossa. Kirkon ja va1-

tion virkamiesten kertonukset ja kuvaukset antavat seikka-

peräistä lisävalaistusta kylmien numerotj-eto jen l1säksi t

joita pelkistä til-astoista on saatavissa. Sa¡noin sârrourâ.-

lehdet ja uskonnollisênn elämän piiriin kuuluva lähdeai-

neisto, ennen muuta Lestadiolalsuuden arkistoLähteet

(lestadiana OMA) antavat oman mielenkiintoi.sen lisävaLais-

tuksen; tunsihan lestadiolaisuus suurta mielenkiintoa yh-

teiskunnalLisia tapahtumia ja ennen muuta poliittista e1ämää

kohtaan jo 1900-1uvun alussa.

Tämä esitys rajoittuu slis tarkastelemaan punaisten ilnas-
toalueiden syntyä ja valn taloudel-l-isten ja uskonnollisten

teki jöiden kannal-ta. Mukaan tulee koko qjan muita näkökoh-

tia, kuten henkilöiden, puolueiden, naantieteelListen yms.

seikkojen vaikutuksia. Tarkoltus on myöhemmin tarkastelua

laajentaa ja siten katsoa, niten historial-lis-ekologinen

hypoteesi eri puoliltaan soveltuu Pohjois-Suomen punaisten

alueiden synnyn sel-ittämiseen. Îätä silnällä pitäen on

lähdeaineistoon otettu mukaan nyös sell-aista (rnn. Kansan

Arkiston ja Työväen Arklston lähdemateriaali), mikä vaLai-

see Pohjois-Suomen puoluepoliittista kenttää puoluei.den,

mm. sosialistien omasta näkökul-nasta.
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r potrrrrrsEN rl\yrtliylyuls¡N TUTKTMUSMET\rETntMrslii

1. EkoLoEinen tutkimusmenetelmä

11. Tutkimuksen historiaa ia käsit teistöä

Poliittisen käyttäytymisen tutkimuksen alul1e pani-
jana pidetään ranskalaista Andre Siegfrediä, joka v. 1913

julkalsi tutkimuksen Pohjois-Ranskan puolueoloista. samaan

alkaan virisi alan tutkinus Yhdysvalloissa. varsinaisesti
tutkimus vauhdittui vasta toisen maail-mansodan jälkeen, kun

huomiota alettiin kiinnlttää ns. vaalisosiologiaan. Tutkimus-
rnetodina silloin oli ns psykologinen tarkasteluta.pa, joka

edellytti väLitöntä kosketusta äänestäjäkuntaan. Tutkimus-
tapaa voitiinkin soveltaa vain pienryhmiin. l

vatrtiotieteessä voitti pian aLaa sosiaalisen ekol_o-

gian menetelmä, jossa tarkasteLl-aan soslaalisla il-miöitä
maantieteeLl-iseLlä pohjalla, verrataan äänestystuloksia
väestön taloudel-liseen ja sosiaaLiseen rakenteeseen. Tätä

menetel-mää sovel-si jo v. 1918- 1932 sakealainen tutki ja Ru-

doLf Heberle tutkiessaan schleswig-Holsteinin polllttisla
oloja. Tätä menetel-mää ovat käyttäneet mm. sven Rydenfeì-t

tutkimuksessaan Kommunlsmen i sverlge (195Ð2 sekä Jaakko

Nousiainen tutkimuksessaan Kommunismi Klropion läänissä
7

(1956)).

1 Jaakkola Ántti, vaalitutkimuksir-t" ja yleisistä äänestys-käyttäytymiseen vaikuttavista teki jöisiä. Artikkeli OiaviBorgin (toim.) teoksessa Mitä puolùetta äänestäisin s.117-
1-24.2 s.l1.7.-118:. Ks. myös Jaakko Nousiainen, KommunÍsmi
Kuopion läänissä s.7-11.

? lydenfelt Sven, Kommunismen i Sverige
5 Nousiainen Jaakko, Kommunigmi Kuopión räänissä. Ks. myösRantala Onni, Suomen poliittiset ãl-ueet T s.1-2.
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Ekologisissa tutkimuksissa on havaittu poliittlselle
käyttäytymiselle tyypillistä pitkälle kehittynyttä pysyvyyt-

tä. Tämä staattisuus koskee ennen muuta agraariyhteiskuntaa

ja yleensä maatal-ousseutuja, joille ominaiset perinteet ja

asenteet suosivat kerran vaklintunutta poliittista statusta.

Tämän vuoksi tutklmus keskittyikin kauan tämän pysyvyyden

mittaamiseen. Staattisuuden mittaamista suosl myös yleisesti
käytössä ollut ekologinen metodi, joka perustui maantieteel-

liseen ì-ähestymistapaan. Ekol-oginen tutkimusmenetel-mä vo1-

daan saksalaiseen tutki jaan Rudol-f Heberleen noja.utuen mää-

ritell-ä seuraavasti:

ffTietyn al-ueen maantieteelLiset piirteet - plnnanilu.o-
dostus, maaperä, l-uonnonvarat, luoksepäästävyys ja
narkkinoiden lÈiheisyys eri teitä pitkin - määräävät
tämän al-ueen tal-oudellisen kehityksen, maanvll jelyksen,
kaupan, liikenteen jne laadun ja suhteell-isen merki-
tyksen. Talous määrää luokkarakenteen... taLoudelLinen
luokkarakenne määrää paikallisten sosiaal-isten ja po-
liittisten kysymysten luonteen sekä paikalliset reaktiot
kansalllslin kysymyksiin. Näistä johtuvat tiettyjen
sosÍaaListen liikkeiden ja poliittisten ryhmitysten
syntyrninen ja pysyvyys ja kehitys alueella.tt+

12. Tilastoll-inen tarkastel-utapa kehittyy edefleen

Agraariyhteiskunnan muuttuessa teoll-isemmaksi havaittlin
pian muutoksia myös poliittisessa käyttäytymisessä. Staattis-
ten aluelden analyysi osoittautui pian riittämättömäksi ja
poliittinen ekologia laajenikin käsittel-emään sekä vatrvan ja

heikon että pysyvän ja muuttuvan kannatuksen al-uelta. Tä11ö1n

monipuolistulvat myös tutkimustavat, kun käyttöön otettlin

4 Nousiainen, Kommunisni Kuopion lään1ssä s. 11.
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tilastoll-iset tarkastel-utavat, Nämä tekivät mahdol-liseksi

tul-osten esittämisen täsmällisessä, lyhyessä ja vertailukel_-

poisessa muodossa.5

|li]-astollista tarkaste]utapaa on Suomessa soveLtanut

Onni Rantafan johtama tutkimusryhmä Turun yliopistossa 1960-

luvufla. Menetelmä on kuitenkin osoittautunut työlääksi po-

liittisesti erityyppiseLl-ä seudul-la, missä eril-aisten ilmiöi-
den ja vaikutussuhteid.en tul-kitsemlnen saattaa olla vaikeata.

Onni Rantala toteaa, että tilastoll-isel-l-a menetelmä1lä saa-

daan kyll-ä kouelaatiot selvil-le koko havaintoalueel-tar rnüt-

ta al-ueel-linen aspekti jää tarkastel-ur;sa sikäli taka-alal1e,

että on työIäs pääte11ä, nikä yhteys missäkin on nimenomaan

voimassa. Jakamal-l-a tutkimusalue taLoud.ellisiin, hall-innol-
lislin tai poliittisiin osa-al-ueisiin ja tarkastel-enalla 1ä-

hemmin nä1tä erikoisalueita on syy-yhteyksien rakenteeseen

päästy paremmin perille ja löydetty niitä palkallista laa-
tua olevia tekijöitä, jolsta al-ue on saa¡rut synty- ja kasvu-

voimarrsa.6

Paikalllsten poliittisten ilnastoalueid.en ja ilmasto-
tekijäin seLvittäminen onkj-n keskelsenâ tutkinuskohteena Onni.

Rantalan 'tsuomen poliittlset j-lmastoalueettt nimisessä tutki-
mussarjassa, jota tehdään Turun yliopiston valtiotieteen l-ai-
toksel-La. Tutkimuksessa käytetään poliittisen ekologian

kaikkia perussovell-utustapo ja, al-uekeskeistä tarkasteluta-
pââr poliittisten ja selvittävien muuttujien väfisen yhteyden

etsimistä koko tutkittavalLa alueella sekä näiden molempien

5 Rantala Onnl, Suomen poliittiset alueet I
6 Rantala, Suomen poliittiset al-ueet I s. j-

ê

2.
1-2.
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yhdistämistä. Kaikkia näitä on Rantalan mukaan lttarkoitus

sovelluttaa Suomea koskevassa poliittisekologisessa tutki-
muksessarr, jossa poliittisten alueiden tthahmottaminenrr on

1960-luvun puoliväl-istä lähtien oLlut vireillä ja jonka tut-

kimussarjan Itsel-ittävientr oslen on määrä iäädä rrmyöhenpiin
.7

yhteyksiinrr. '

2. Historiall-is-ekoLo inen tutkimusmenet el-mä

Valtiotieteen käyttämä ekologinen tutkimusmenetelmä

on täten lähestymässä melko pitkälle historialliset näkökoh-

dat huomioon ottavaa tutlcimustapaa. Jo Jaakko Nouslainen

totesi v. 1956 ilmestyneessä väitöskirjassaa Kommunismi

Kuopion läänlssä, että Suomen kaltaisessa harvaan asutussa

maassa näyttävät historial-liset teki jät määräävän hyvinkin

pitkäIle ihmisten käyttäytymistä.8 Tämä koskee ennen muuta

vasemmistoradikaalista käyttäytymistä, kuten nyös Erik
o

All-ardty ja Carl Erik knoell-lrrg""10 ovat tod.enneet. Pit-
käLl-e viety staattisuus on havaittavissa myös Oulun Läänin

koil-lisosissa, jonka poliittinen ilmasto - maalaislittofais-
kokoomusl-ainen ilmasto on palautettavissa aina 1900-Luvun

afkuun saakka.11

Näyttäisikin siltä, et'bä nimenomaan historiantutkimus

kykenee parhaiten seLvittämään pysyväisten polÍittisten il--
mastoalueiden syntyä ja taustaa sekä siten valottamaan myös

7 Rantala, Suomen poliittiset alueet I s. 2.
B Nouslainen, Kommunismi Kuopion läänissâ s. 11, 128,
9 Allard.t nrik, Soclal struktur och politisk aktivitet s.74-75
10 ltnoellinger CarL Erik, Järjestösuhteet Suomen työmarkki-

noilla s. 43-45, 98, 319-523
11 Kyllönen t¡iatti, Kommunisml Kuusamossa, laudatur-tutkielma

JY 1967 s. 145-147.
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nykypäivän poliittista käyttäytymistä, joka kovin usein

näyttää oleval suoranaisessa ristiriidassa tai ainakin riip-
pumatonta tämän hetken taloudellisista ja sivistyksellisistä
ilmastotekijö1stä, joiden pitäisi alkuperälsen ekologisen

metodin mukaan - kyetä antamaan selltys poliittlseen käyt-

täytymi s een al-ueel-l-a.

Historiantuüklmukselle näyttää tämäntapalsen käyttäy-

tyinisen tutkiminen soveltuvan nimenomaan vasemmistoradikaa-

lisen äänestyskäyttäytymisen osalta, koska sosialismil-l-e

näyttää niin Pohjois-Suomessa kuin koko maassakin oLevarr

tyypillistä erlttäin pitkälle menevä staattisrrrru.l2 Näiden

rrpunaistenrr il-mastoaLueid.en synty juuret palautuvat useassa

tapauksessa työväenLiikkeen aLkuaikoina pohjoisessa vall1n-
neiåiin epäkohtiin sekä nilstä aiheutunelsiin lakkoihin,
mitkä selkat yhdessä loivat eduLlisen ilnaston vasemmisto-

rad.ikaalisen äänestyskäyttäytymisen syntymisel-Le, 1 3 Huo-

mioonottamal-l-a ekologisen tutkimusmenetelmän sisältämät nä-

kökohdat (taloudelliset, sivistykselliset, uskonnolliset

tekijät sekä puolueiden ja järjestöjen propagandan) ja li-
säämäl1ä näihin historian keinot päästään historiall.is-eko-
logiseen menetel-mään, joka kenties antaa selvemmät vastaukset

poliittisten il-mastoaluelden syntyyn kuin pelkkä etologinen

tutkimustapa, mitä valtio-oppi on tavannut käyttää..

12 Rantala Onni, Suomen poliittiset alueet I s. 15
13 Soikkanen Hannu, Sosial-ismin tulo Suomeen s. 38

Ks. myös Siikala Kal-ervo, Kansall-inen realismi
58.
718.
99.

5-1
oJ,
ê
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7. OneeLmien aset üel-u

Ed el-lisessä l-uvussa havalttiin sosiaalidemokraatti-

en kannatuksen kesklttyneen vuosien 1907-1910 eduskunta-

vaalelssa tietyill-e alueill-e, kun taas eräissä osissa l-ää-

niä Sdp:n kannatus jäi hyvinkin alhaiseksi. Keskimääräistä

voimakkaampi kannatus saavutettiin heti vuoden 1907 vââ.-

leissa Oulussa ja sen ympäristökunnissa, Raa.hen ympäristössä,

Kajaanissa ja Kajaanln maalaiskunnassa, Kemissä ja Kemin

ynpäristössä, 0u1un ja Kemin väLisell-ä rannikkoseudulla sekä

Kuolajärvefl-å,. Heikon kannatuksen aluetta taas ol-i selvÍmmin

läåinin koillisosa, ns. Koillismaan kunnat, joissa suomal-ai-

sell.a puolueella ja sittemmin maal-aisllitol-l-a oli ylivoimai-
sesti vahvln kannatus.

Miten nämä toisistaan kovin poikkeavat ilmastoalueet

syntyivät ja miksi 1900-luvun aLussa syntynyt iLmastoLlinen

eroavuus Jäi pysyväksi? Miksi ttpunaisiksitr jo v. 1907 hah-

nottuneet alueet saivat tuon värinsä ja miksi taas läänin
koillisosiin ei sosialismi juurtunut? Miksi taas jokin

er1llinen pesäke, kuten Kuolajärvi, sai jo al-un alkaen kovin

voimakkaan punaisen värinsä, vaikka sen naapurtkunta Kuusamo

pysyi sosial-ismil-le vieraana? Millaisia olivat näiden po-

lilttiseLta väriltään kovin poikkeavien läänin erl osien

oLosuhteet taloutensa, luonnonolo jensa, väestön sosiaalisen

rakenteen ym. olosuhteittensa puolesta? MllLalset ol-ivat

sivistysolot, millainen tieto- ym. liikenne ja millainen
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oli niiclen tllnastott eri polilttisten puoluiden ja aat-

teid.en toimintaedellytysten kar¡nalta?

Tämäntapaiset kysymykset heräävät tarkasteltaessa
läänin puoluepolÍittista karttaa 1900-luvun ensimmäÍsellä

vuosiþmnenellä. Íluohon ajankohtaan vied.yn ekologisen

tutkimusmenetelmän pitåilsi kyetåi vastaa¡naan ainakin olen-

naisimpiin edellä esitettyihin kysynryksiin.
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II JOHDANTO

1. Yleistä 0u1un l-äänistä

11. luonnonol-ot, väestö ja elinkelnot

Oulun l-ään1 käslttÍ 1900-l-uvun al-ussa koko Pohjois-

Suomen, nykyiset Oulun ja lapin Läänit. Pinta-alaa läänls-

sä ol-i 61 .192 kn2, ja asukkaita tässä maan suurimmassa Lää-

nissä o11 v. 1901 221.026 henkil-öä, joista '16.7 % saí elan-

tonsa maa- ja metsätaLoudesta (koko maan väestöstâ 71.2 %).1

MaantieteeLl-isesti ol-ot ol-ivat suuresti toisistaan

poikkeavat eri puolilla lääniä. Pohjanlahden rannikkoal-ue

sovel-tui hyvin maataloudelle, kun taas läänin itä1set ja

pohjoiset seudut ol-ivat karuutensa ja soisuutensa vuoksÍ

tarkoitukseen vähemmän sovel-iaat. Jo korkeussuhteet ai-
heuttivat maataloudel-l-e vaikeuksiar sill.ä sijaitsevathan

järvien rannoille ja vaaroille sijoittuneet kylät parin

sadan metrin korkeudessa, rnissä ilmasto-olot ovat maata-

louden kannalta varsin epäsuotuisat rannikkoseudun oloihin
cverrattu{rà.' Korkeussuhteista johtuen vuoden keskllämpö-

arvot ovat rannikol-Ia 2-7 astetta korkeammat kuln Kai-nuussa

ja lään1n koil-lÍsj.ssa osissa, jossa myös sademäärät ovat

korkeammat kuin ranniko]Ia.3 Suuria suoalueita sisäLtä-

vänä erltyisesti Kainuu on luontonsa puolesta maanvllje-

lykselle huonosti sovel-tuvaa.4 19OO-Luvun al-kuun sattuneet

1 Vennola J.H. ¡ Maanomistus Suomen maalaiskunnissa v. 1901
s. 74-41

2 Suomenmaa f , Ylelskatsaus s. 10-11 ¡12-16; Granö 0l-avirSuo-
men luonnon maan'bieteel-liset peruspiirteet.Oma maa XIt
so 11O-112.

7 Granö em. kirj. s. 1O4i Suomenmaa I s. 28-37.
4 Suomenmaa I s. 39-40
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useat perättäiset katovuodet alheuttivat monia vaikeita
ongelmia erityisesti syrjäisillä ja huonojen kulkuyhteyk-

sien takana oleviLla seudullla, missä väestö olosuhteiden

huonoudesta johtuen joutui el-ämään taloud.el-l-isessa atrdin-

gossa. Tämä koski erityisesti Kainuun ja Pohjois-Pohjan-

maan koil-listen kuntlen aluetta.5

Hallinnollisesti tämä laaja alue jakaantui kuuteen

kihlakuntaan, nimittäin Sa1on, Haapajä.rven, Kajaanin, Oulun

Kemin ja lapin kihLakuntaan.6 Historlalliselta kannalta

alue vanhastaan on jakaantunut Pohjois-Pohjanmaahan, Perä-

PohjoLaa¡r ja lappiin, mutt,a 1900-1uvun kuluessa on Kainuu'.-

Kajaanin ki.hlakunta - imonnut omaksi maakunnakseen. Vas-

taavanlaisia eriytymisen merkkejä on myöhemmin. 2. maaj.l-

mansodan jälkeen osoittanut Koillis-Pohjanmaa, Kuusamo ym-

päristöineen, josta aLueesta on alettu käyttää ninitystä
Koillismaar mil-lä nimel]ä katsotaan olevan vankkaa reaaLis-
ta perustaa, koska afue historiallisesti sekä luontonsa

puolesta seLvästi eroaa laakeasta Pohjanmaasta.T

liikenneyhteydet tässä laajassa läänissä olivat puut-

teell-iset. Rautatie Seinäjoelta Ouluun val-mistui 18868, ja

0ulu-Tornio rautatie tuli val-miiksi 1904.9 läänin itäisiin
osiin rautatie tuli fisal-mesta Kajaaniln 1gO4.1O Muita

ajankohtaisla ratahankkeita 1 900-luvun vuosiþmmenel1ä

5 OMA Oul-un lääninka¡sl-ian ¿rk. H b:9 maaheman vuosi-
kertomus v. 1903 s. 1-7.

6 Vennola s. 34-41.
7 Jufku Kyösti, Pohjois-Pohjanmaan historia. Kotiseutuni

s. 190-191. Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa.
latomaa Ahti, Pohjois-Pohjanmaan maatal_ous. Kotiseutunis. 2O1-2O2. ï,eo Heikurainen, Pohjois-Pohjanmaa, Oma maa
II s. 4.
uomen VaLtionrautatiet 1862-191
uomen Vrltionrautatiet 1862-191
uomen Váltionrautatiet 1862-19i

2II s
2II s
2IIs

X
8S
9s

10 s

. 5g-60

. 137-144. 145-148.
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ol-ivat poikkiradat Kajaanista rannikolle ja rata Oul-usta

Kuusamoon sekä Kajaanista Kuusamoorrrll nutta näistä ei mi-

kään tuolloin toteutunut. Sen sijaan rautatie saatiin va1-

miiksi Kemistä Rovaniemell-e saakka v. 1g)g.12

Tiestö ol-i niinikään puutteel-lÍnen. Maanteitä oLi

Oul-un Läänissä 1 tiekm 31 .B km2 kohd.en, kun koko maassa oli
tiekil-ometrl kutakin 7.4 km? kohden. Asukaslukuun verrattu-
na teitä oli 1 km kutakin 52,1 asukasta kohden (maan keski-
arvo 5t.113), mutta kun asutus oli harv aa - 1rB henkeä/rnzi

koko maassa 8r2 henkeä/km? 14 - ei maantie tavoittanut lä-
heskään kaikkia suuriakaan kyliä. Nlinpä esin. Kainuun lii-
kenneol-ot ulospäln olivat l-ähes tyystin vesiliikenteen va-

rassa. aina rautatien val-mistumiseen saakka, mikä hidasti
etinkeino jen kehittämlstä. 1 5

Näissä oloissa al-ueen el-inkeinorakenne oli yksipuoli-
nen. Maanviljelys sivuelinkeinoineen oli pääelinkeinoria

niin, että 64-87 % väestöstä työskenteli maatal-oudessa. Maa-

talousvaLtaisin klhlakunta oli Haapajärven klhlakunta, jonka

väestöstä g7 % työskenteli maatal-oud.essa. Teollistunein
kihlakunta oli Kernin (11.8 % teoll.isuudessa) ja heikoimmån

teollistunut oli lapin kihlakun'ba (2.4 %), muiden kihLakun-

tien teoll-istumisaste oli 5-7 %. Koko maan väestöstä hankki

elantonsa teolLisuudesta noin 10 %.17

11 Valtiopäivät 1908 Pöytäkirjat I s. 13jr'lB7 r j39r 1l9'l .
12 Suomen Val-tionrautatiet 1862-1912 II s. 165,

Andersson E,A. Rovaniemen pitäjä s. 4O7.
13 Bidrag tii-l Fin]ands officiella statistik rr. öfversiktaf Finlands ekonomiska tilLstånd 8. Femårsperiod.en 1896-

1900. s. 2O9.
14 - rr - s. 14, 20.
15 Ahonen Fe1ix, Kajaanin kaupungin hlstoria, s. 754-358,

380'791, 421-423¡ 426.
16 vennola, Maanomistus suomen maalaiskunnissa v. 1go1rs.34-41
17 Soikkanen Hannu, Sosialismj.n tul-o Suomeen, s. 5.
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Pääosa väestöstä työskentel-i maatal-oudessa. lämä

elinkeino ei kuitenkaan kyennyt turvaamaan toimeentuloa kai-
lcille sen parissa työskentelevil-Ie. Siksi maatalousväestön

keskuuteen oli muodostunut luokkia, jotka eivät tunteneet

sosiaalfsta turv¿llisuutta. Nämä luokat, vuokramiehet, ti-
lattomat ja palkol-l-iset muodostivat maahan ja ympäristöönsä

huonostl kiinnittyneen ja rauhattoman joukon, jonka oli ryh-

dyttävä etsimään itsenäisempää asemaa joko maaseudulta tai
asutuskeskusten 1iepeille nousevar teoLlisuuden palveluk-

uu"t".18 Näin syntyi maaseudulla liikehdintää, joka il-meni

maassa- ja maastamuuttona sekä yhteiskunnall-isena ja poliit-
tisena jär j estäytymisenä. 1 9

Oulun l-äänin maatal-ousväestön ruokakunnlsta ol-i v. 1901

maanomistaja- ja kruununtilan haltijaruokakuntia 50.5 % (koko

maa. 35.5 %), maanvuokraajaruokalcuntia 11.5 % (koko maa 16.8%)t

maanvuokraajaruokakunnista. torppariruol<akuntia 6. 1 % (koko

maa 17.7 %) ja maanviljelystyöväen ruolcakunt,ia 78.8 % (t<oiro

maa 47 .7 %).2O Tila¡rne ei koko maata ajatellen olLut Oul-un

läänissä huono, mutta niin maanomistusololhin kuin varal-li-
suuteenkin nähden esiintyi 1äänin sisällä eri kihl-akuntien

ja etenkin eri kuntien kesken hyvinkin suurta eriarvoisuutta.ã
Ma.ataLoudesta vapautuva työvoima yhdessä elinkeinoel-ä-

män vapauttamisen ja teknisen kehityksen kanssa joudutti

teol-lista kehitystä. Teollisuus kehittyi ripeästi 1900-luvun

ensimmäisellä vuosikymmenel-lä myös Oulun l-äänissä. Teol-Lisuus

18 0ittinen R.H., Työväenkysyrnys ja työväenl-iike Suomessa
s. 39-49.

19 Purola Tapani, l4aassamuuton vil-kkaus s. 2-4.
20 Soikkanen s. -l .
21 Vennola, Maanomistus Suomen maal-aiskunnissa v. 1901 s.74-81.
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keskittyi kaupunkeihin ja jokisuille, missä sahateoll-isuuden

luomat teollisuusperinteet olivat jo vakiintuneet. lleolll-
suuden nousu ja kehitys veti mukaansa maaseudun varatonta
ja irtolaisväest öä22 sekä aiheutti maa- ja metsäomaisuuden

siirtymistä talonpoikaisomistuksesta yhteisöomistukse 
"o.23

12. Teol-lisgus ja teoLlisuustyöväes,tö

TeoLl-isuus sijoittui 1900-Luvun al-ussa OuLun l-äänissä

rannÍkkoseudulLe sekä, sen jälkeen kun rautatie Kajaaniin oli
valmistunut v. 1904¡ nyös Kajaaniin. TeoLLisuuden työpaikat
ja työntekijäin määrät ol-ivat kihlakunnittain v. 19Oj seuraa-

uat r24

Kihlakunta teoLl. työpaikat teôlt . työväen näärä
Salon
Haapajärven
0ulun
Kemin
Kajaanin
Ï,¡apinmaan

BO
45
74
23
16
'|'1

1055
68

959
1306

71
28

Yht. 209 7447

TeolLisuus oli keskittynyt kaupunkeihin nlin, että
teollisten työpalkkojen rnäärä oli lähes yhtä suuri läãi,sr .,.,.!:.

nin kaupungeissa kuin maaseudulla yhteensä. Työpaikkoja

o11 Iäänin kaupungeissa yhteensä 504 ja niissä yhteensä

3546 työteki jää. Paikat jakaantuivat seuraavastiz25

22 Jutikkala Eino, Suomen historian kartasto s. 61-6j,
27 Komiteanmietintö 1 906 :8. Puutavaraliikkeidlen maan-

ostot s. 1-12.
24 SVT XVTII TeolLisuustilastoa 22. Vuonna 1905 s. 18.
25 SVT XVITI Teollisuustilastoa 22. Vuonna 1905 s. 2, 15.
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Kaupunki teoLl-. tvö t teoll.työväen näärëi
0ul-u
Raahe
Kemi
Tornio
Kaiaani

166
72
76
22
48

1055
85

447
80

149

Yht. 704 3146

TeollÍsui¡s oli Laadultaan pääasiassa sahateollisuutta.

Tehtaat olivat sijoittuneet Pohjanlahden rannikolle joki-
sulhin tai Pohjall.maan radan varrelLe. 26 TeoLl-isuusyrittäjät

olivat pääasiassa rrrotsalaista alkuperëiä oleviin sukuihin

kuuLuvia. 27 Yhteistyö ei sujunut pääasiassa naaseutuolois-

ta peräisin olev¿n työvoiman kanssa kitkattomasti, mitä o-

soittaa mm. työntekijäin suuri vaihtuvuus.23

13. SosialÍsmin tulo Oulun lääniin

[yöväenliikkeel]-ä oli wrightlläisen kauden perinteÍ-
t¿t jo 1800-luvun lopulta. Kajaanissa oli vuodesta 1895 toi-
minut työväenyhdist¡rs,29 Kemissä niinikään oli toimintaa,
joskÍn kovin hiljaista, 1890-1uvu11a, kunnes radikaalimpl

murros tapahtui 1gO2-O7.3O Oulusta sen sijaan tuLi aktii-
visen toiminnan keskus jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosina,

sil-lä Oulun työväenyhdistyksen edustajat olivat edustettuina

Viipurin puoluekokouksessa v. 1901, jolloin jo oli siinytty

26 Snel-lma¡r. G.R. Työtilastoa XVI. Tutkimus Suomen sahateolli-
suudesta sekä sen yhteyteen kuuluvista metsähakkuista,
lauttauksesta ja lastauksesta. s. 4, 54-55.

27 Snellnran P.l,V. Kertomus 0u1un KauppaseuraTr ja 0u1un kauppi-
aiden EläkeLaitoksen toiminnasta vuosina 177 1-1939,790-392.

28 SnelLman G.R. Työt11astoa ICVT. s. 54-55. Työsuhteista ks.
OMA J.ÏI. Snelfmanin ja G & C. Bergbonin kauppahuon. ark.

29 Ahonen Fefix, Kajaanin kaupungin hj.storia s. 371.
30 Soikkanen, Sosialisnin tulo Suomeen s. 189-190.
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ja tunnustauduttu sosiallsmj.n kannattajiksi. Oul-usta tuli-
kin kannanotto jensa vuoksi varsin rnerkittävä työväenyhd.istys,

joka vaikutti työväenlilkkeen irtâutumiseen vanhoista menet-

telytavoista ja wrightiläisyyd estä. 31

Kuitenkin työväenliike siirtyi sosialismin tiel-l-e sekä

aktilvisempaatrr toimintaan Oul-un Iääniss¿ikin vasta ed.uskunta-

uudlstuksen ja suurlakon jälkeen, jotka mol-emmat vaikuttivat
ripeyttËi,rästi puolue-el-ämän viriämiseen ja puolueohjelmien

z)Laatimiseen.t' Työväenliikkeen aktiivisuuden osoitus oilr että
sosiaal-id.emokraatit perustivat Oul-uun oman sanomalehden rrKa¡rsan

TaÌrdontt heLmikr-russa 1906. lehden tehtävänä oLi ohjelmansa

mükaan edesauttaa työväenliikkeen levittämistä ja leviämis-

tä laajassa läänissä sekä aktivoida sekä maaseudun että kau-

punkien rtkurjallstoart liittymisessä soslaal-idemokraattien ri-
27

veihin. //

Tästä tapahtumasta, lehden perustamisesta, voi sosia-

lismin leviämisen Oulun läänin maa.seudulle katsoa alkavan,

sil-Lä kuten l-ehti ensimmäislssä numeroissaar kertoor €i työ-

väenaatetta kaupunke ja lukuunottamatta läänissä pat jonkaan

vieLä tunnet'ta. J4

Poliittinen ja arunatillinen järjestäytyminen kulki
maaseudul-l-a huomattavastikin kaupunke ja jäl jempänâr35 mutta

erikoisuutena kannattaa Oulun Läänissä mainlta kaukainen

71 Soikkanen, Sosial-ismin tulo Suomeen s. 188.
32 Tel jo Jussi¡ Suomen valtloelämän murros '1905-08. s. 11-17

Puntil-a l.A. , Suomen poliittinen historia 1809- 1955. s.81-89.
33 Kansan Tahto. Ensimmäinen näytenumero 3,2.1906.
34 Kansan Tahto 3.2.06 mm. kirjoitukset rtOnko tehtäväätt

sekä rf Suuri tukkityöl-äisten lakko poh jan perillärr.
75 Soikkanen, s. 2O3.
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Kuolajärvi, jonne työväenyhdistys perustettiin jo maalis-

kuussa 1gO5 ja jossa sa¡na¡ vuod.ên ]opulla o1i 238 jäsentä.'6

Oulun kaupunþin työväenyhdistyksessä oli tuolloin 1371 jä-

sentä77 ja varsln voj.nakas oLi (vuod.en 1gO2 jäsentilaston

mukaan) nyös Kempeleen tyõväenyhdistyksen asema (BO jäsentåi),

samoin kuin limingan, jossa v. 1904 mainitaan olleen 109 jä-
sentä. Kuitenkin voj.d.aan yleisesti ottaen todeta, että:,6e-

sÍalismin läpÍmurto OuLun l-äåinissiäkin tapahtui vasta vuosina

'1906-07.78

a

t6 Soikkanen, s
37 Soikkanen, s
38 Soikkanen, s

a

a

o

207
194
206.



20

2. Eduskuntavaal-eihin 1907 -10 osaLl-istuneet puol-ueet

21. Uudet Puol-ueasêbl-mat

Ed.uskuntauudistus aiheutti suuria muutoksia puoluesuh-

teisiin. Puolueorganisaatiot ol-i järjestettävä kokonaan uu-

dell-e pohjalle jo senkin takia, että äänestäjäkunta, jonka

kokonalsmäärä o11 viimeisten säätyvaltiopäivien loppuaikoi-

na ol-lut arviolta n. 126.OOO, nousi lukumääräl-tään kymmen-

kertaiseksi eLi 1,272,877:een. Kaksi uutta ja suurta valit-
sijaryhmää olivat työväki sekä naiset. Naisia oli vaal-ioi-

keutetui sta 52,7 %.79

Uuteen vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen edellyttä-
mään kansanedustusj.ärjestelmään siirryttäessä oli Suomen po-

liittisessa elämässä kolme kansal-aisia yhdistävää ja erotta-

vaa rintamalinjaa: 1 ) 18OO-luvun puolelì-a tapahtunut ryhmit-

tyminen suomenmielisiin ja ruotsinmielisiin, 2) sortokauden

aikana syntynyt vastakohtaj.suus perustuslaillisten ja nyön-

tyväisyyslinjan kannattajien välilLä sekä 5) vuoslsadan vaih-

teessa poliittiseksi puolueeksi muodostuneen sosialistisen
työväenliikkeen ja ns. porvariLl-isen maailmankatsomuksen

omaavien kansal-aisryhmlen välinen jyrkkä vastakohtaisuus.40

Eduskuntauudistuksen myötä tapahtui myös puolueorgani-

saatioiden uudistus ja niiden toiminnan tehostuminen. Aikai-

sempaa organisaatiotâ.an hyväksi käyttäen saattoivat edelleen

39 Seitkari 0., EdustusLaitoksen uudistus. Suomen kansa¡r-
edustuslaitoksen historia V, s. 171.
Seitkari $., Ed.uskuntauudistus ja uusi sortokausi. Suomen
historian käsiklrja II s. 396.

40 Seitkari, Suomen kansanedu-stusl-aitoksen historia Vrs. 168.
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jatkaa toimintaa^Trsa vanhasuomal-aiset (suomalainen puolue)

ja sosiaalid"emokraatit (Suomen sosÍaalid.emokraattinen puolue)

ja suurel-ta osln nyös ruotsinmieliset (Svenska folkpartiet-
Ruotsal-ainen kansanpuolue). Nuorsuomalaiset muodostivat

vuoden 1906 lopulla oman puolueen (Nuorsuomalaisten eli pe-

rustusl-aillis-suomenmielinen puolue). Täysin uusi puolue

oLi keväällä 1906 perustettu MaalalsLiitto ja niinikään

1906 perustettu Kristil-linen Työväenliitto.41 Vaalitaiste-
luun vuonna 1906 käytäessä vaaLitaistelua leimasi voimakas

suusanallinen ja kirjall-inen agitaatio, jokâ , nyt ensi ker-
ran uLottui naan syrjäisimpiin kolkk11n saakka.4z

22. Puolueiden ohjelmat

SosiaLidenokraattinen puolue syntyÍ rfSuomen Työväen-

puoluett nimÍsenä Turussa v. 18gg.43 Ensimmäinen jo maahan

aikaisemmin perustettu jen työväenyhdistysten edustajakokous

oli pidetty Helsingissä 1893, jolloin vaadittiin mrn. ääni-

oikeutta työväestölle sekä yleistä ja yhtäIälstä äänioi-

keutta, 'lO-tuntista työpäivâä ja koulupakkoa. Nykyisen ni-
mensä puoÌue omaksui Forssan kokouksessa 1903, jolloin puo-

Lueen ohjelma klteytettiin sel-västi marxllaisen sosial-ismin

poh jal-l-e.44

Forssan kokouksessa puolue omaksui Keski-Euroopasta

peräisin ol-evat jyrkät luokkataisteluperiaatt u"t.45 Puol-ue

ol-i jyrkkä oppositiopuolue ei vain venâläistä sortopoli-

41 Seitkari, Suomen kansanedustusl-altoksen historia V,s. 168.
42 Seitkari, - rt -, s.171.
47 laine Y,K. Suomen poliittisen työväenl-iÍkkeen historia Is. 140-141.
44 Borg OLavi, Suomen puolueet. He edustavat meltä, s. 24.
45 Borg Ol-avi n em. t. s. 25.
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tiikkaa vastaan, vaan myös suhteessaan koko sllloiseen suo-

mal-aiseen yhteiskuntaan. Täirnä jyrkkyys imi voimansa paitsi

marxilaisesta luokkavihasta ns. parempiosaisia kohtaan myös

niistä yhteiskunnal-lisista epäkohdlsta, jotka vall-itsivat
maassamme teol-Lisuustyöväestön ja maaseudun torpparien koh-

d afla.46
Sosialidemokraattinen puolue omaksui päämääräkseen

tuotantoväl-ineiden sosial-isoinnin.47 KÍrkkoon ja uskoritoon

nähden se otti kielteisen bannan asettamalla kyscenaLaisek-

si uskonnon totuuden. Sittemmin nämä käsitykset vieLä vah-

vistulvat ja niitä ryhdyttlin entistä avoimemmin tuomaan

julki lehdlstön palstoll-l-a. Erityisesti suurlakon jälkeen

alettiin hyökkäyksissä kristinuskoa vastaan käyttää entistä

ankarampaa kieltä, ja työväenLilkkeen kärki o11 selvästl

kirkon- ja uskonnonvastainen. Marxilaisen käsityksen mukaan

nähtiin rrsotafaitos, kirkko ja poliisiLaitosrt rrkapital-ismln

tukipylväiksitt.48 Näitä käsitykslä alettiln etenkin Pohjois-

Suomessa l-ieventää sen jälkeen, kun maaseudulta saatiin tie-
toja, että sosiaLismin kannattaminen nähtiin eräin paikoin

samaksi kuin uskonnon kieltäminen. Tämän vuoksi haLuttiln
uskontokäsityksiä huomattavasti lieventää Oulussa v. 1906

pidetyn puoluekokouksen jälkeen. Koko uskontokysymys halut-
tiin sivuuttaa ohjelmassa vähin äänin.49

Seitkari Q, Suomen kansanedustuslaitoksen historia Vrs. 170.
Borg 01avi, Suomen puolueet, s. 25.
Soikkanen s. 295-297; Borg 01avi, Suomen puolueideologiat
s. 61-62.
Borg Ol-avi, Suomen puolueet ja puolueohjelmat, s. 32-33,Paasivirta Juhani, Työväenliike eurooppalaisena il-niönä
s. 212-216; Soikkanen s. 3OO-5O5.

46
47
48

49
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Joka tapauksessa uskonnosta ja kysynyksestä puolueen

suhtautumj.sesta sosialismlln muodostui nimenomaan Pohjoís-

Suomen oloissa varsin keskeinen vedenjakaja suhteissa muj--

hin puolueisiin.50

Maalaisliiton huomio kiinnitt yi ennen kaikkea itse-
näisen pienviljelijäväestön asemaan. Suurin osa pienvilje-
lijöistä ja talonpojista olikin työväestön tavoin oLlut vail-
l-a mahdoll-isuutta vaikuttaa val-tioLl-isten asiain hoitoon.

Vanhasuomalai-set pyrkivät ensirnmäisten eduskuntavaalien alla
kokoamaan maaseudun väestöä riveihinsä perusta¡nall-a kevät-

taLvella 1906 ftmaalaisyhdisyksiärr suomaLalsen puolueen ala-

osastoiksi. Îämä seikka kiirehti maalaisväestön vaLveutu-

neimpia piire jä perustamaa¡r oman Itmaalaispuolueentt. Pian

syntyikin toisistaan tietämättä Etelä-Pohjanmaalle Santeri

Aikion toimesta lokakuussa 1906 ttEtelä-Pohjanmaan Nuorsuoma-

l-ainen MaaLaisl-iittott ja Pohjois-Pohjanmaal-Le Kyösti Kall-ion,

I'ilip Saalastin ym. perustama |tSuomen Maal-aisväestön Triittorr.

Runsaan parin vuoden kul-uttua nämä ryhmät yhdlstyivät, ja
yhdistyneestä puolueesta alettiln vähitellen käyttää nimi-

tystä Maal-alsliitto, mikä kuitenkin tuli Puolueen viraLli-
seksi nimeksi vasta 1919.51

Puolueen keskeisimpiä tavoitteita ovat olleet fiââ.s€ìr-

dun väestön olojen ja aseman parantaminen sekä maaseud.un

elinehtojen saaminen tasapuolisesti valvotuksi rtliike- ja

teoLLisuusetujen rinnal-lan.52 Maalaisliitto omaksui varsin

50 Soikkanen s. 3O3¡3O5-71O; JuuseLa Jukka, Suomen rnaaLais-
väestön liiton järjestöorganisaa.tion kehitys vuosina 1906-
1916, s. 11 .

51 Borg Ol-avi, Suomen puolueet s. 26-27; Juusela Jukka
em. t. s. 37-77 .

52 Borg 01avi, Suomen puolueet s. 27, Juusela Jukka
em. t. s. 55-61 .
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radikaalin sosiaalisen uudistusohjelman, ja perustuslaki-
ja laillisuuskysymyksissä maalaisliitto ol-1 nuorsuomalais-

ten tavoin varsin ¡yrkka.53

SuomaLainen puolue rakentui 1800-luvun 1opulla kieLi-
kysymyksen ja suomalaisuusasi-an ympäriIle. Edustaessaan

jyrkkää ka¡taa kielipolitiikassa ttvanhasuomalaisetrt kadot-

tivat kosketuksen uudistusystävälliseen ja ruotsinmielisiin
tukeutuvaan :' tt nuorsuomaL ai s t enrf ryhmään, joka eroslkin omaksi

ryhmäkseen v. 1894. Val-mistautuessaan yksikamarisen edus-

kunnan vaaleihin nuorsuomal-aiset ottivat puolueohjelmaansa

varsin pitkälle menevän suomalaisuusohjelman, mutta eivät
ol-l-eet yhtä jyrkällä kannalla kuin vanhasuomala.iset ja maa-

laisliit to.54

Ruot s al- alnen kans anpuo]ue syntyi toukokuussa 1906

jatkamaan 1870-1uvu11a alkunsa saaneen ruotsalaisen puolu-

een toimintaa sekä vaalimaan yhteistä kielipohjaa ja kult-
tuuriperinnettä.55 Puolueell-a ei ole Poh jois-Suomessa oll-ut

kieLioloista johtuen merkitystä.

1 900-l-uvun ensimrnäisen vuosikymmenen eduskuntavaa-

l-eissa esiintyi nyös rrSuomen lcristill-inen tvöväenliittort
niminen puolue, joka perustettiln 1906. Puolue hylkäsi
marxilaisuuden ja pyrlci aikaansaamaan yhteiskunnallisia
uudistuksia kristillisyyden pohj airt,a.56 puol-ueen merkitys

5l Seitkari, Eduskuntauudistus ja uusi sortokausi. SHK Il
s' 397; Juusela s. 56.

54 Tuominen Uuno¡ Autonomian ajan yksikamarinen eduskunta
1907-1916. Suomen kansanedustuslaitoksen historia V
s. 169-170; Eskola Seikko, Soslaalipolitiikka suomal_ai-
sen puolueen ohjelurassa vuonna 1906. Studia Hlstoriea
Jyväslcy1äensia I, 1962 s. 442-446.

55 Borg Ol-avi emts. 77.
56 PuntiLa l.A. Suomen polilttinen historia 1809-1955 s.88.
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jäi kuitenkin väÌräiseksi, mutta sen synty on katsottava

vastalauseeksi uskonnonvastaisia käsityksiä omaksuneelLe

sosiaLictemokraattisell-e puolueel I".57
Pohjois-Suomen oloÍssa merkittävinmiksi puolueiksi

nousivat sa.moin kuin koko maassa sosialidemokraatit, suoma-

Laiset ja nuorsuomal-aiset sekä maalaisliitto. Valkka puolu-

eiden kesken esiintyi paljon vastakohtaisuutta, ol-i rintarna-

jako eräässä mieLessä varsin sel-vä: kaikki muut puolueet

paitsi sosialidemokraatit pyrkivät uudi.stuksiin astelttaln
ja maltill1sesti, sosialistit sen sijaan pyrkivät yhteis-

kunnan rajuun ja perinpohjalseen muuttamiseen so$ialistÍ-
seksi yhteiskunnaksi. 58

27. Osanotto vaaleihin

vaal-ivuosÍ 0ul-un et. Oulun pohj. lapin vp. koko maa59

1907
1 908
1909
1910

Osa¡totto vaaLeihÍn oli Oulun läåinln eteläisessä ja

pohjoisessa vaafipiireissä huomattavasti lalueampaa kuin

maassa keskÍmäärin. Äänestysprosentti o1i pohjoisessa

vaalipiirissä alhaisempi kuin eteläisessä. Tähän Lienee

vaikuttanut osaltaan liikenneyhteyksien puutteellisuus,

mikä vaikutti myös vaalipropagand.an suorittamista heiken-

tävästí
57 Soikkanen, SoslaLisrnin tulo Suomeen, s¡ 305-306.
58 Tuominen Uuno, Suomen kansaned.ustuslaitoksen historia V,

s. 17O.
59 SVT XXIX Eduskuntarraalit vuosina 1907-10,

62.
55.
58.
51.

7 '/,
4%
t%
1/'

%

%

%

%

70.1
27.8
72.7
24.1

2%
e%
4%
4%

e%
2%
2%
o%

57.
50.
55.
44.

70.
64.
65.
60.
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3. Vuoden 1907 eduskuntavaalit

ol-ueid en kannatus äks t istä äåinistä eduskuntavaaleiss
1901 Oul-un l-äänin pohjoisessa ja eteläisessä vaallpiirelssä
Oulun läänin eteläinen vaalipiiri
Kunta suom. nuors. ruots. Ír1. sdp. krist. muut yht.

työv.1 .

0ul-u
Raa]re
Ka.iaani

14.9
42.O
23.8

25.7
29.8
41 ,4

51.4
16.8
33.0

7,3 1.0
11.0 O.7
0.6 1 .0

0.1
0.1
o.2

1 00.
1 00.

1 00. 0
0
0

0. 1 100. 019.3 27.7 7.O 0.9 45.O

o.2 7
7

56
47

B
1

5
23
12
17
27
54
35
3O
71
67

2
76
76
45
14

2
45
40
6B
23
76

7
16
10
50

7
75
80
82
48
23
40
75

0

o

o

Yht.

a

a

a

a

a

a

1

1

1

1

o
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0
0
0
0

0.1 1

1o.3 1

0.1 I
0.1 1

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
oo
o0
00
00
00
00
00
00

100.
1 00,

8
0
2
7
4
7
5
6
1

1

6
1
6
B
I
4
5
2
3
6
6
2
9
2
3I
5
7
5
0
7
6
0
B
1

2
B
4
B

6.
7
)o

19.
17.
12.
0.

13.
o

11.
25.
32.
14.

a

.8
.r6
.2
,7
.6
.7
.7
.6
.7
.5
.2

o

.B

.8

.o

.1

.1

.4

.8

.4

.2

.4

.o

.0

.2

.6

.6
,5
.1
.3
."1
.8
.l
.g

tr

.7

.8

.B

.6

5

3

1

2

a0

0.8
o.2
4.5
0.9
1.9
2.6
4.3
4.9
2.2

19.0
3.6
5.8
9,9
2.6
5.4
2,3

61.7
o.2

10.8
11 .2
67.8
21 .5
4.1
1.5
1.4
6.7
7,5

15.7
25.8
52.1
2,3
3.5
0.8
'7 .6
6.1
'1.7

18.5
3.5
2.2

84.7
89.2
19.8
34.O
77.O
95.4
76.5
61.9
7 4.4
38.1
56.7
23.2
15 .1
20.8
28.5
18.0
29.4
10.8
26.O
24.7
4.3

54,7
2.O

70.8
17.8
44.9
9,7

30,1
74.1
39.5
24.O
75.1
7.3

10,7
o.2

13.1
).1

14,O
13.4

Sievi
Rautio
Ylivieska
Al-avieska
Kalajoki
Merl järvi
Oul-ainen
Pyhäjoki
SaLon kpli
Salon pit.
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonl-ahti
Siikajoki
Hail-uoto
Pyhäjärvi
Reis järvi
Haapajärvi
Nlval-a
Kärsämäki
Haapavesi
Pul-kk1l-a
Piippola
Kestilä
Sáräisniemi
Paltamo
Kajaani mlk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Risti järvi
Hyrynsalmi
Suomussal-mi
Puolanka
uraJarv]-
Muhos
T¡rcnävä
Tenmes
lumi joki

.7 Io
a

a

7

1

5
1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

rlet,'

o.7
5.4
0.1
0.1
0.1
o:,

78.
45,
35,
12,
6;
'7.

26,
18.
17.
21 .
48.
27.
12,
24.
11.
50.
22,
18.
22.
13.
16.
0.

11 .
30,
53.
40,
B.

a

a

a

o.5
0

a

a

o

a

a

o

a

1

1

2
3

0.

1.
0.
0.

0.

a0
0
o
1

190'l .1. Eduskuntavaal-it v.60 SVT XXIX
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suom. nuors. ruots. ml-. ist. muut yht.
öv.f.

sdp. kr
tv

limi.nka 32.4 6.6 0.1 2o.2
Kempele 4.8 1 .4 37 .6
Oulunsalo 4.4 5.1 3O.O
Oulun ml-k B .2 12.5 0. 5 11 .5

49.7
56
60
67

r2
.5
,5

100.0
100. 0
100.0
100.0

Yht. 32.8 11,2 0.1 73.6 22.O

Oulun läänin pohjoinen vaali piiri:
o.3 100.0

Kemi
Tornio

10.8
27,9

42,5
44.8

1

4a

7
0

79 6
9

a 0
o

a

a

00
00

1

126,
Yht. 519
YlJ.kllsrlnki 75.1

43.6 18.9
21 .1
25,2
42.7
26.4

33, 6

9
5
9
7
I
6
2
5
I
B
5
7
3
7
1

5
0
4
4

100. 0

100. 0
KÍiÍninki
Haukipudas
Ii
Kuivaniemi
Pudas järvi
Taivalkoski
Kuusano
Kuolajärvi
Kemi järvi
Rova¡iemi
Tervola
Simo
Kemin mlk
Al-atornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
KoLari

1

1.
2,

10.
55.
21.
B.

52.

1'1 .8
3.9

15.1
3.9

17.O
14 .1
8.0

36.5
60.6
35.1
42.4
58. B
19.'l
11 .O
30.5

1.9
0.6
9.0

17.2
30.1

1.0
7.'l
2,6
1.9

10.0
34.6
7.9
7,2

17.5
14 .1
11 .1
40.4
4.3

41.3

7
4
7
3
5
o
0
3
1

9
1

9
7
4
6
9
7
B

64.
7.

15.
16.
93.
79.
85,
25.
52.
48.
3.
1.
1.
Zo

11.
35.

o

40.
44.
35.

100;0
100. 0
100. 0
100.0
100.0
100. 0
100.0
100.0
100. 0
100.0
100.0
100. 0
100.0
100. o
100.0
100.0
100.0
100. 0

78.
17.

34.
45.
41 ,
18.
4,
6.

10.
Yht. 41 .B

lapin vaalipiiri
Muonio
Enontekiö
KittiLä
Sodankylä
ïnari
Uts.ioki

11.5

61.7

30.o
10.2
96.1

1.1

22.'7 24.O 100.0

78.
97.
65.

7
9
o
2
9
9

'17.
13.

1.1
4.1

13.5

98

1.0
0.9
3:'

100. 0
100. o
1 00.0
100. 0
100.0
100. 0

Yht.

Koko

64 .4 28.4

13.6

1.3

2.1

100. o

100.0maa 27

5.9

12.6 5.8 37.O2o) 1.6

31. Puolueiden voimasuhteet

Tul-osasetèLnasta ilmenee, et'bä sosialidemokraattien

kannatus ol-i sekä eteläisessä että pohjoisessa vaalipiirissä
alhaisempi (etel. 22.O ja pohj . 24.O) ruin maan keskitaso
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(17.O) ja että pohjoisessa vaalipiirissä o11 puolueen

kannatus keskimäëirin voimakkaampi kuin eteläisessä vaaLi-

piirissä. lapin vaalipiirissä Sdp:n kannatus jäi aivan

vähäiseksi.

Eni'ben ääniä keräsi mol-emmissa vaalipiireissä suo-

malainen puolue. Sen kannatus oli pohjoisessa vaalipii-
rissä voimakkaampi (4t.4) tuin etel-äisessä (72.a¡, ja kum-

massakin vaalipiirissä voimakkaampi kuin maassa keski¡näärin

ç27.5). lapin vaalipiirissä va¡ha susmaLainen puplue sai

ylivoimaisesti eniten ääniä.

Toiseksl suurimmaksi puolueeksi kummassakin vaalipil-
rissä nousi maalaisliitto. Puolue keräsi koko maassa 5.8 %

annetuista äëinistä, mutta Oulun 1äänin eteläisessä vaalipii-
rissä se otti 33.6 %tn ja pohjoisessa vaalipiirissä 22.7 %zn

kannatuksen. Keskimääräisesti se ylitti nä1ssä vaalipii-
reissä sosiaalidemokraattien kannatuks€rr. lapin vaalipiir"issä
ol-ivat nuorsuomal-aiset toiseksi suurimpana ryhmänä.

Sos.ialidemokraattien jälkeen nel jänneksi suurimman

kannatuksen sai nuorsuomalainen puolue, joka sai kummassakin

vaalipiirissä likimaÍn saman määrän kuin puolue sai koko

maassa (etel . 11 .2, poh joinen,11.5 ja koko maa 13.6) ,

Oulun Läänin pohjoinen ja eteläinen vaalipiiri, samoin

kuin myös lapin v:lalipiiri muodostuivat ensimmäisissä yksi-

kamarisen eduskunnan vaaf eissa voimakkaasti porvarillisiksi.
Suomal-alsen puolueen, maalai-sliiton ja nuorsuomal-aisen pÌlo-

Lueen saama kannatus oli yhteensä runsaat Z/7 Uaikista anne-

tuista äänistä. Sosialidemokratit saivat eteLäisessä vaal-i-

piirlssä 22.O %:n keskimääräisen kannatuksen. ?ohjoisessa

vaalipiirissä puolueen menestys oli hleman parempl, 24.O %.
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72. SDP:n vahvimmat alueet

Oulun läåinin eteläisessä vaalipiirissä Sdp saa.vutti

vaalipiirin keskiarvoka.rmatuksen (zz.o %) tai vähintiiän

30.O %zn k'annatuÌ<sen seuraavissa vaalipiirln kunnissa:

22. 0 - 29.9 96 3O.O 96 tai vli
Sa.lon pit.
lla.apa järvi
Piinpola
Säräisniemi
Sotkamo
Risti järvi

0u1u
Kajaani
Vihantl
PaavoLa
Revonlakrti
Siikajoki
Pu]kkila
Kajaanin mlk
Muhos
Tyrnävä
Temmes
liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun mlk

51 .4.
53.O
72.6
38.6
45,8
35.1
48.9
50.7
30.2
55.8
40.4
40.7
56.2
60.5
67.5

25.1
26,3
27.2
24,8
22.5
22.7

6
9
7I
I
7
7
7
1

Näitä keskimä.äräistä ftpunaisemplarr krrntia oli

46zsta. kunnasta yhteensä 21.

Oul-un lä.änj-n pohjoisen vaalipiirin ftpunaisetrl

kunnat ol-ivat seuraavat 10 kuntien koko luvusta 21.

24 .O - 29.9 9/o 30 % tai vli
26.9Tornio Kemi

Haukipudas
Ii
Kuivaniemi
Kuola
Tervo
Simo

ärvi
a.

39.
40.
44.

55.
52,
74,
45.
41 .

35.
J
I

Kemin mlk
Ala.tornio

la.pin vaalipiirissä. ei rrpunaisiatt kuntia ollu-t

yhtään.

Havaitaan, että Itpuna.isettt kunna.t si joitttrvat

Pohjanler.hden rannikolle, jokisuille tai muiden vesistö-
jen varsiin. Voimakkaimpia rrpunaisiatt alueita ovat Oulun,

Kajaanin ja l(emin ympåir-tstö sekä täysin erillä.än mu-ista

punaisena sisämaa.ssa erot'tuva Knolajärvi.
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4, Vuoden 1908 eduskuntavaal-it

tPuol-ueiden kannatus äk istä äänistä eduskunt aaLeissa
1908 Oulun l-äänin eteläisess ä' ja pohjolsessa vaal-ipiirissä
Oulun l-ä¿inin etel-äinen vaalipliri :

Kunta suomo nuors. ruots. m1. sdp. krist. muut yht.
tr¡öv.l- o

0ulu
Raahe
Kaiaani

17.7
41.8

33.7
40.6
39 ^R2P, -5

0.9 49.o.3 1'l .ro ô 3ô

00.
1 0.
2ô

2
2
v o^2

100. 0
1 00.0
100 ô

Yht. 22.3 35.2

O,4

0.8 41 .5 0 .2

10.7
6.8

19,4

o

0.1
0.8
1.2

0 2

1 00.0

1 00.
1 00.
100.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
1 00.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

100.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
1 00.

Sievi
Rautio
Yl-ivieska
Alavieska
Kalajoki
Meri järvi
0ul-ainen
Pyhäjoki
Sal-on kpli
Sal-on pit.
Vihanti
Rantsil-a
Paa.vola
RevonLahti
Siikajoki
Hailuoto
Pyhäjärvi
Reis järvi
Haapajärvi
Nival-a
Kärsämäki
Haapavesi

Paltamo
Kajaani nlk
Sotkamo
Kuhmoniemi
Risti järvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
luml joki
I,iminka

70.
84.
18.
27.
69.
BB.
73.
54.
78.
35.
31 .
15.
16.
20,
26.
16.
28.

1.
17.
B.
7.

52.

0.
0.
0.
0.

0.
0.
2.
0.
'l .
0.
0.

4
6
3
3
B
6
I
7
4
4
4
6
1

3
o
1

1

9
3
I
5
7
9
B
6
4
4
3
1

7
7
2
1

6
6
1

7
8
4
2

9
31
20
39
19
67
17
8
2

13
5
7

25
34

11
t

22
14
16

3
12

9
5

21
35
17
52
37
34.
11.
g.
B.

3
I
2
7
5
B
7
6
4
9
8
3
6
0
7
5
9
6
9
I
6
5
2
o
1

B
6
7
2
I
o
6
B
B
2
9
3
7
0
1

.7
la

4.
34.
53,
12.

z
)a

6.
29.

la

25,
30.
61 .
79.
79.
35,
69.

q
J'

96.
49.
51.
70,
14.
51,
51,
'lO.
15.
71.

5.
26.

la

56.
,7
¡a

69.
76.

4
5
6
I
5
1

6
7
6
0
o
0
6
6
4
4
4
4
I
I
2
I
7
9
3
2

7
4
5
5
1

5
2
5
0
9
7
I

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

5
4.

1

7
6
6
I
6
2
5
1

2
3
2
6
0
5
6
3
1
2
0
1

0
7
4
7
1

0
2
1

7
B
9
4
3
1

B

a

2
I
7
5
6
4
9
3
6
B
2
B
5
5
7
6
9
9
0
B
5
5
5
3
7
2
5
2
0
9
0
7
9
7
7
0
0
6
4
2

5
4
1

7

2

o.2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o

o

0.1

o.2

0.1

o,4

a1 o

a

a

1

5

1

1
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2'.1 .
25.
22.
18.
38.
25.
16.
44.
15.
49.
36,
19.
24,
22.
11.
7.

20.
34.
40.
42.
15.
78.

0

ol,s
o.4

2
7
2
3
1

3
7
2

0
0

0

0

1

1

2

1

Pulkkila 7Plippola 22
Kestilä 1l
Säräisniemi Zg

0

0
0
0

0
1

0

1

1

1

7
1 00.

.5
,tl
.1

.l

.2

.2

.1

68.
42.
40.
45.
57.
rotJ.

0.3
0.4

100.

1908.61
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Kunta suom. nuors. ruots. m1. sdp. krist. muut yht.
t öv.1

Kempele
Oulunsalo
Oulun mLk

7
5
21

a

o

3
7
9

2
0
1

7
7
4

33.7
22,8

1

2
5

a

a

a

55
6+
64

o.3

o. 1

100.0
100.0
100. o

o

a o.
0.

3
'l1 3 .B

Yht. 29.2 8.8 75.6 24.1 2.2 0.1 100.0

Oufun läänin pohj oinen vaal-ipiiri:
14.9 o.2Kemi

Tornio 2.7
44.6
65.6 2.7

40.4
29.9

100.0
100. 0

Yht. '9",7 57.2

0.
2.

10.
11 .
29.

1.1 76.O

24.5
26.7
33.6
31.6
21 ,5
18.7
22.9
38.7
18.7
11.8
g.B

78.4.
62.2
12.9
23.6
46.1
16.6
13.5
20.8

3.2
14.2
40.1
48.3
75.5
6.4
2.5

10.2
47.1
21 .O
13.9
47 .1
29.O
50.5
44.1
18.1
7.5
7,7

17,5

100.0

100.0
100.0
100. o
1 00.0
100. 0
100. o
100.0
100. o
100.0
100.0
100.0
100.0
100. 0
100.0
100. o
100. 0
100.0
100.0
100.0

Yl-ikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Ti
Kuivaniemi
Pud as järvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemi järvÍ
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk
ALatornio
Karunki
YLitornio
Turtola
Kolari

I
9
o
9
2
3
4
4
0
t
B
3
7
7
2
9
B
5
6

3.
8.
6.
3,

11.
46.
17.

tr
)o

30.
2'l .

7
)o

23.
2.

24,

5
2
3
2
I
7
1

9
2
9
7
2
1

8
1

9
B
3
1

71.
56.
16.
g.

15.
71,
66.
44.
31,
55.

0.
0.
0.

o.2

0.1

7
1

2

30
1

3
5
5

31
51
76
4t

o

a

o

a

a

a

a o.7

Yht. 34.1

lapin vaalipiiri
Muonio
Enontekiö
Kittil_ä
Sodankylä
fnari
Uts.ì oki

22.5
80.0
51 .2
24.8
11 .1
47.6

15.3

76.O
18,2
31 .5
51.1
88.9
38.1

1

25.2 25.3

1.5

16.O
21.2

0. 1 100.0

1.8 1

1.7 1

2.9 1

1

14.3 1

00
00
o0
00
00
oo

0
0
0
0
0
o

a

a

a

a

O

a

Yht.

Koko maa

37.5

25.4

14.9

38.4 2.7

100.0

100.0

45.5

14.2 12.8 6.4

2.1

0.5

4 1. PuoLueiden voimasuhteet

Vertail-u vaalien 1907 ja 1908 vä1i11-ä osoittaa Sdp:n

nostaneen kannatusta etel-äisessä vaal-ipiirissä 24.1 %ziJ-n

(22.o %:sta) ja pohjoisessa vaa.lipiirissä 25.3 %ziin
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(24.O %tst,a). Nousu on likimain sa¡a kuin puolueen kasvu

koko maassa (37.9 ?6:sta 78.4 %zLin),

Suurimpana pu-olueena;..on pohjoisessa vaali.piirissä

edelleen suomal-ainen puolu"e, mi.rtta etel-ij.lse,ssä va.a.lipiirissä

vahvin on nyt maal-aisliitto, joka sai 75,6 % anneiuj-sta ää-

nÍstä. I4a.al-a.isLiiton nousu on selv¿.i myös pohjoisessa vaa-

lipiirissä sen saadessa ny'b 25,2 ?'í vuoden 1907 vaalien

22.-l si jasta. Nuorsuonal-a.isten kann.atus on pucì.onnut ete-

lä.isessä vaa.lipiÍrissä 11,2 %zsta. 8.8 %:iin, mutta pohjoi-

sessa vaalipiirissii. nuorsuomafaisten kannatus on noussut

11.6 %zsta 15.'s %ziin. Täten kailrlti radlka.alit puolueet

sosia.lidemokraati-t, nuorsuomal-aiset ja maala.isl-iitto ovat

l-isääneet kannatustaan vanhoil-Lisemman suomalaisen puolu-

een kusta.nnuksella. lerpissa nuorsuomala.iset olivat nousseet

su"urimmaksi. ryhmäksi ja. Sdp:n kannatus oli hieman noussut.

4?-. SDP;n vahvimma.t alueet

Oul-un lüänin etelä.ises¡sä. vaa.-Lj-pij-rissii saavu'btir¡at

SDP:n kanna.tuksen keskiarvohr,keman 24.1 96 seura.avat ku-nnat:

24.1 29.9 % "sO % tai yl-i
Ha.a.pa jürvi
ItIiva.la
Piippola

0ulu
Ka j aani.
Vihanti
Paavola
Revonl-ahti
Siikajoki
Pullckila.
Säräisniemi
I(ajaanin mlk
Sotkamo
Muhos
Tyrnåivä
Temmes
liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun mlk

27.O
25.8
25,3

48.0
30.2
75.2
32.5
57.5
74.'l
78.5
44-.2
49.2
36.O
34.O
40. o
42,6
38.2
55.1
64.2
64.5
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Näitä keskimääräistä rrpunaisempiatr kuntia oLi 20.

Sal-on pitäjä jäi nyt nlpin napin (21.A) keskiarvon a1a-

puolelle, samoin kuin RistijärvikÍn (24,O). Uutena on

joukkoon tullut N1va1a, jossa puolueen kannatus nousi

18.6 %zsta 25.8 %ziin. rrPunaisettt kunnat osoittavat vä-

rinsä puolesta vakiintumista, minkä l-1säksi huomion ar-
voista. on SDP;n kannatuksen voimisturninen Kajaanin ympä-

ristökunnissa KuhmoniemeÌlël, Hyrynsalmella, Risti järvellä
ja Suomussalnella, joissa kaikissa ka¡rnatus nousee l-åiheLLe

vaalipiirin keskiarvoa.

Oufun läänin pohjoisessa vaalipiirissä |tpunaistenrt

kuntien asetelma on seuraayai

25.1 - 29.9 % 3O.O % taj- yl.j-
Tornio
Simo

29.8
29.O

Kemi
Haukipudas
ïi
Kuivaniemi
Kuolajärvi
Tervola
Kenin nLk
Alatornio

40.4
40.1
48.3
75.5
47 .1
47 .1
50,5
44.1

luetteLo on täsmäLl-een sama kuin vuoden '1907 vaal_ien

tilastossa; uusia ei oLe tul-Lut mukaan eikä kannatukseû trüu-

tos ole ninkään kunnan osaLta olennaisesti merkitsevä. Tiet-
tyä pysyvyyttä poliÍttisessa iLnastossa on jo havaittavlssa.

Muutosta edel-l-isiin vaalelhin havaitaan trapin vaali-
pilrissä tapahtuneen Sdp:n hyväksi, niin että puolue sai

nyt l-ähes 15 % äänistä. Yaalipiirin keskiarvon (l+.9)
ylittivät näissä vaaLeissa Kittilä (t6.0) ja Sodankylä

(21.2). Vaikka lukemat ovat huomattavasti alle maam. sekä

rnyös Pohjois-suomen muiden vaalipiirien vastaavien arvojen,

ne poikkeavat lapin muid.en kuntien tasosta selvästi ja lu-
keutuvat jo |tpunaisiintt kuntiin.
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5. Vuoden 1909 eduskuntav aaLit

Puolueiden kannatus
1909 Oul-un ]äänin etel-äi

äk istä äänistä eduskuntavaaleissa
sessä .ia pohjoisess a vaal-ipiirissä

Oul-un läänin eteläinen vaalipiiri:
Kunta suom. nuors, ruots. mf. sdp. ut yht.kr

tv
muist.

öv.1 .
Oulu
Raa^he
Kaiaani

16 .'l
47,2
29^1

76.
36.

0
1

6

0
o
o

o00
00
001

46.9
19.6
31.O

1.0
1.1
1.3

0' 1 1

1

78 a a

Yht.

Risti järvi
Hyrynsalmi
Sgomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
lumi joki
liminka
þrnpel e

21 .g 36 -4

42.
51.
?o
-/Ja

70.
18.
"l'1.
48.
60.
72.
32.
47.

40.
58.
21.
77.

1.1 40.5

12.
t:).

22.
15.
16.

20.
72.
77.
56.
10.
10.
1'l .
70.
21.
21.
21.
44.
29.
lOr
39.
24.
45.
37.
22.
25.
25.
21.
10.
73.
34.
41.
46.
18.
37.

0.1

0.1

0.
0.
0.

100.0

Sievi 7 1.RautÍo BZ,Yl-ivieska 17,
ALavieska 25.Kalajokl 66.Merijärvi 85.Oulainen 69.Pyhäjoki 39.
Salon kpli 66.
SaLon pit, 21.Vihanti 26.Rantsila 13.Paavola 14.Revonlahti 14.Siika¡oki 21.Hail-uoto 14.Pyhäjärvi 19.Reisjärvi j.
Haapajärvi 18.Nivala 12.Kärsämäkl j.
Haapavesi 40.Pul-kkila 5.Piippola 19.
Kestl]ä 8.
Säräisniemi 29.
Paltamo 9.
Kajaanin mlk34.
Sotka¡no 19.
Kuhmoniemi Zj.

1

1

0
+
6
2
5
5
1

B
7
9
7
6
4
5
4
6
1

4
6
o
7
6
B
2
5
3
2
9
1

7
3
9
3
3
0
o
o
2
2
1

7

17
55
'14
13

3
12

5
9

20
36

7

1

2
9
B
7I
6
8
3
5
7
5
I
3
0
3
6
6
2
6
B
7
3
0
2
I
4
9
9I
7
9
3
2
2
1

2
5
2
0
I

7
o
9
2
1

4
5
5
7
2
2
3
0
0
3
4
1

3
2
6
2
5
2
1

1

6
3
3
1

8
o
5
1

4
5
1

o
7
2
5
6

1

1

5

tr).
12.
11.
6.

24.
36.

13,
11.
50.
56.
15.
4,

12.
42.
19.
41 ,
74.
62.

6
5
5
6
3
4
4
9
3
6
6
I
6
6
2
4
5
7
4
2
5
5
5
4I
1

7
9
1

0
7
6
0
5
2
1

B
I
7
5
6
o
J'

2
9
0
4
5
7
9
5
7
0
4
1

2
6
4
7
7
2
3
2
2
6
4
4
2
B
7
7
9
5
3
7
4
0
6
I
o
5
9
4
6

0

o
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
o
o
0
0
0
0
0
0
o
0
o
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
0
0
0
0
0
0

100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
1oo.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
1 00.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.
100.

100.

1

1

5

2a

1

1

2

o.3

0.1

o.7

50.
73.
24.
Olc

tr
)o

31.
23.
56,
12.
63.
72.
58.
42.
47.

a

:
o

a

a

a
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suom. nuors. ruots. ml. sdp. krist. muut yht.
työv.l-.

Oulunsa1o
Oulun nlk

9
B

6
4

a

a

4.5
12.3

25.2 60
12.2 67

7
0

100. o
o. 1 100.0a

Yht. 26.0 B. O 4O.1 25.9

Oulun läåinin poh joi¡en vaalipiiri:
Kemi
Tornio

100.0

11 .4
316

44.7
60.1

o
0

a00
00

1

1

o.2 43.7
6.7 29.6

Yht. 8.5 5O.7 2.6 38.6 100,0

1 00.0
100. 0
100. o
1 00.0
100.0
100.0
100. o
100.0
100. o

0.3

0.1

0.1

Y l-r_Kf r-mlnKr_
Kiiminki
Haukipudas
Ii
Kuivaniemi.
Pqdas järvi
Taival-koski
Kûusamo
Kuolajärvi
Keni järvi
Rovanierni
Tervol-a
Simo
Kemin mlk
Alatornio
Karunki
Ylitornio
Turtola

60.
45.
10.
í.

10.
63.
62.
36.
22.
48.

29.

o

13.
3',1.
61.
16.
73.
42.
1'l .
17.

2.O
5.3
8.4

11 .g
16.9
4.5
8.6
8.2
2.4

10.2
41.6
13.4
4.O

23.7
20.4
8.2

21.7
2.9

4
5
5
2
6
0
4
3
5
0
1

1

I
5
4
3
5
9
B

25
1

3
5
3

21
46
62

34

40.
37.
31.
27.
26.
47.
20.

a 9 2.7
6 19.6
0 41.1
2 47.7
0 41.5
6 9.6
1 2.9
0 12,.4
3 54.8g 31.9
1 20.2
o 48.5
2 t1.O
7 54.1
5 42.7
1 28.4
0 14.8
z 17.O

p

a

a

a

a

a

a

a

a

100. o
100.0
100.0
100. o
100.0
100.0
100. o
100.0
100.0

Yht.

lapln vaalipiiri:
Muonio 79.3
Enontekiii 93.7
Kittilä 45.9
Sodankylä 24.8
fnari 9.4

26.
29.4 14.1

2

28.4 29.O

1 .'l

- ul,r
7.O 18.9

l-ari
0. 1 100. o

0
3
7
3
5

59.
6.

38.
4'l .
87.

:
0.9
2..O
7,1

100.0
100,0
100.0
100. o
100. 0

Uts oki 50.
Yht. 77.5

Koko naa 2 3 6

45.6

14.5

2.5 12.8

39 -q

1.6

1.8

100.0

100. o6. 7 2.4

5 1 . Pqolueid en _voimasuhteet

Sosialidemokratit nostivat Oul-un l-äänin suurimmissa vaa.li-
plireissä edelleen kannatustaan edel]isiin vaaleihin verrat-
tuna. Eteläisessä vaalipiirissä kannatus nousi 24.1 ?6zsta

I
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25.9 %zij,n. Pohjoisessa vaallpiirissä kannatus nousi

25.3 %zsta 29.O %zjin. lapissa kannatus. sensi jaan putosi.

Koko maassa kannatus nousi 38 .4 %¡sta 39.9 %:ij.n.

Ehdottomasti suurimparia puolueena pysyi eteläisessä

vaalipiirissä maalaisliitto. Etel-äisessä vaalipiirissä sen

kannatus oli nyt 41.1 % (35.6 %) ja pohjoisessa vaalipii-
rissä 28.4 % ç25.2 %). Oulun l-ääni oli siten erittäin vah-

vaa maalaisliiton aluetta, s111ä puolueen kannatus koko

maassa oli vain 7,6 o/o,

Nuorsuomalaisten kannatus oLi edel-leen puilonnut. Ete-

Iäisessä vaalipiirissä kannatus putosi B.B o/ozsta B.O %:iin
ja pohjoisessa vaalipiirissä 15.3 %zsta 14.1 %zíín. Kanna-

tus oli kuitenkin ed.elleen hieman korkea.mpi kuin maassa kes-

kimäärin (14,5 %), lapissa sen sijaan nuorsuomalaiset oIi-
vat edelleen suurin puolue.

. SuomaLaisen puolueen jo edellisissä vaaleissa kokema

alamäki jatkui. Sen ka¡rnatus aleni etel-äisessä vaalipii-
rissä 29.2 %zsta 26.o %zj-in ja pohjoisessa 74.1 %:sta

28,4 %ziin. Kuitenkin suomaLaisen puoLueen kannatus oli
kummassakin vaaLipiirissä ed.efleén yli maan keskitason

(23.6 %) .

Kokonaiskuva vuoden 1909 vaafeista kummassakin vaali-
piirissä on sell-ainen, että sosialid.emokraattien kannatus

o1i - l-ukuunottamatta lappia - eilelleen nouseva, samoin

kuln maaLaisliitonkin, jotka molernmat ohjelmaltaan radi-
kaaleina puolueina lisäsivät kannatustaa¡r lähinnä suomalai-

sen puolueen kustannuksella.
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52. SDP:n vahvimmat alueet

Oulun läänin eteläisessä vaaLipíirissä saavuttivat

SD?:n ka¡rnatuksen keskiarvolukeman 25.9 % seuraavat

kunnat:

25.9 - 29.9 % 3O.O % tai vIL
PÍippola 29,-4 0u1u

Kajaani
Yihanti
Paavola
Revonlahti
Síikajoki
Haa.pajåirvi
PuLkkila
Säräisniemi
Kajaanin m1k
Sotkano
UtaJärvl
Ituhos
Tyrnävä
Tçrunes
liminka
Kenpele
Oulunsalo
OuLun nlk

46.8
31.O
76.4
32.2
37.6
56.4
70.5
44.4
39.8
45.3
57,9
73.6
34.8
41.0
46.5
57.4
52.6
60.7
67.O

ItPunaistenrt kuntien lukumäärä pysyi salnana ed.ellisissä

vaaleissa el-i 20, mutta yksi muutos tapahtui, kun Nivala pu-

tosi nyt pois tulokselLaan 21.2 % ja Utajärvi, joka vuod.en

1908 vaalej.ssa jäi hieman alle keskianron, nousi'nyt hyvin

voimakkaan kannatuksen kunnaksi. SDP:n kasvu on edelleen

voimistunut usei.ssa Kainuun kunnissâ. Ristijärvi ja Hyryn-

salmi jäivät enää vain hj.venen alle vaalipiirin keskiarvon.

Mitään huomattavia muutoksia trpunaistenrt kuntien sisäLl-ä ei

SDP:n kannatuksen suhteen ole tapahtunut, vaan aikaisemmin

saavutettu kannatus on säilynyt tahi ehkä hieman voimis-

tunut.

OuLun läänin pohjoisessa vaalÍpiirissä saavuttivat

vaalipiirin keskiarvolukeman 29.O seuraavat kunnat:
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29rQ - zq.o %

Tornio 29.6
3O.O % 1"ai yIí

Keni
Haukipudas
Kuiva^niemi
Kuolajärvi
Kemi järvi
Tervola
Simo
Kemin m1k
Alatornio
Kolari
ïi

7
1

5
I
9
5
0
1

7
9
7

43.
41.
41.
54.
31.
48.
71.
54.
42.
32.
47.

lapin vaalipiirissä vaalipiirin keskiarvol-ukeman

12.8 ylittivät nytkln Kittilä (14.5) ja Sodankylä (t4.9),
joten punaisten kuntien mäëirä pysyi sielLä entisellään.

trPunaisiarr kuntia on nyt Pohjois-Suomessa kaksi

enemmän kuin edetl-isissä vaaleissa. Mukaa.n ovat tulleet
Kemijärvi ja Kolari, joissa kummassakin sosialidemokraat-

tien kannatus koki vahvan nousuno Kernijärvel1ä kannatus

nousi 21.O %:sta tl .9 %ziin ja Kolarissa 13.5 %zsta

72.9 %ziin. Punaisimpia kuntia ol-ivat ed.eLl-een KuoLa-

järvi, Kemin mlk, Haukipuilas ja Tervola.
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6. Vuoden 1910 eduskuntavaa.lit

?uolueiden kannatus äks istä äänistä eduskuntavaal-eissa
!1910 Oulun Läåi":rin etel-äisessä ia pohioisessa vaali'oiirissä

Oulun ]äänin etel-äinen vaa.fipiiri :

Kuhta suom. nuors. ruots. ml. sdp. krist. muut yht.
työv.1.

0u1u
Rr.ahe
Ka jaani

1 5. o 36.437.7 37.O28.2 38.5

1.3 47 .2
1 .1 24.6
0.5 32.7

0.1 100.0
100. 0

0. 1 100. 0

Yht. 29.o

61.
84.
17.
24.
62¿
78.
64.
40.
60.
24.
32.

36.7

1.0

1,2 42.O 0. 1 100. 0

Sievi
R¿utio
Yl-ivieska
Alavieska
Kalajoki
Meri järvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sal-on kpli
Sal-on plt.
Vihanti
Ra.nts1la
Paavofa
Revonlahti
Siikajoki
Hail-uoto :
Pyhä joki'lu "'
Reis järvi
Haapajärvi
Nivafa
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo

7.8
2,2
1.9
4.4
7.4
6.9
9.0
5.6
lota_)

5.3
9.6
1.3
2.5
4.8

43.9
1.1
1.9
6.1
1.3
6.6
2r6
2.1
2.1
5.9
3.6

13.9
10.6
73.6
0.5
8,2
2.4
5.7
9.1

11 .1
11 .7
3.9

7
6
9
6
2
9
9
3
4
1

2
7
6
7
9
7
9
I
1
5
2
4
6
4
0
0
9
4
7
5
I
I
1

2
1

6
2
4

13
13
16
21
12
18

1

14
9
4

40
4

15
6

27
B

0.1

11,
5.

21 .
15.
18.
5.

16.
11.
11.

58.
17.
10.
11.
41 ,
19,
43.
31 .
62.
43.
4'l .

25.7
10.4
52.8

40,
'76.
25.
87.
57.
62.
'16.
72.
47.
58.
77.
20.
67.

o

34.
20.
59,
14,
4'-1 .

26.
74.
18.
33.
74,
35.
6.

11.
14,
26.
22.
18.
20.
45.
27.
14.
46.
27.
48.
79.
22.
25.
24.
24.

0r1

0.1

0

100. 0
1 00.0
1 00.0
100. 0
100.0
100.0
100. 0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
1 00.0
100.0
100. o
100.0
100.0
100. 0
100. 0
100. 0
100.0
100. o
100. o
100. o
1 00.0
100.0
1 00.0
100. 0
100. o
100.0
100. 0
100. 0
100. 0
100. 0
100. 0
100. 0

o
1

B
2
7
6
4
2
4
7
B
2
3
5
0
4
1

5
1

2
7
7
7
7
1

3
9
4
5

7
5
4
2
1

0

6
0
5
2
I
9
5-
2
0
9
7
6
0
6
4
2
7
1-
3
1
o
B
6..,
8
2
4v-
9
4\/-
4
0

5-
I
6
4
1-
0
7n

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Kajaanin mlk 28.
Sotkamo 15.
Kuhmoniemi 27.
Ristijärvi 14.
Hyrynsalmi 52.
Suomussalmi 25.
Puolanka 12.
Utajärvi 3.it{uhos 11 .
Tj'rnävä 5.Temmes 7.

2a

8.
37.
71 ,
72.
45.

77
55
46
51
47

Eduskuniav,¿alit v.65 SVT XXIX 1. 1910

o.4



Kunta suom.

4ø

nuors. ruots. ml. sdp. krist. muut yht.
työv.1.

lumi joki
liminka
Kempele
Oulunsal-o
Oulun ml-k

22.8
31.4
4.3
9.7
6.9

2
5
5
4
21

5
5
6Y
5J
7r

5
1

6
6
6

a

a

a

a

5'l .2
26.O
41.5
28.2
12.1

17.
37,
48.
57.
69.

100. o
100.0
100.0
100.0
100. 00.1

Yht. 24.8 7.4 42,O 25.8

OuLun läänin Bohjoinen vaalipiiri:
100.0

Kemi
Tornío

1 0
5

46.2
65.7

1

3
a

a

o,5 42.7
5.7 24.'l

1 00.0
o .4 1oo. o

Yht. 8.2 53.3 2,4 35.9 o.2 100,0

Ylikiiminki
Kiininki
Haukipudas
Ti
Kuiva¡.iemi
Pudas järvi
Taival-koski
Kuusa¡ro
Kuolajärvi
Keml järvi
Rovaniemi
TervoLa
Simo
Kemin mlk
Alatornio
KarunkÍ
ïl-Étornio
Turtola
Kolari

59.7
46.8
7,1
4.7

11 ,8
67.6
55.2
39.5
24.O
48.0
20,7

1,5
2.8
4,1
2.8

72.2
38.2
65.7
21.8

6
9
6
9
2
6
9
2
1

8
7
4
1

I
4
3
4
9
9

1,
3.
oJ.
o

15.
5.
o

6.
2.

12,
41 ,
11.
6.

24.
22.
2.

24.
1.

59.
21.
38.
40.
2'l .
23,
23.

0 40.6 44.
1 45.0 6.g 3.
5 11.
4 51.
4 27.
7 16.
2 36.0 32.
4 49.B 35.
9 24.
99.
I 8.
2 26.

100.0
100.0
100. 0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100. o
100.0
100.0

35.9 2
29,7 19

a

O

I
6
rì
7\, -
9J
7'l-
I
4v
7
7
9
1-
7v
9
6
5
6
1-

43t
41.
27.
20,
31 ,
43.
22.
11.
21.
50.

0.1

0.1

0.1
0.1

1o a

28 a

Yht. 25.8 13.9

lapin vaal-ipiiri:
72.7 27.6

o.7

10.7
12.4
4,5

7 100. 0
9 100. o7 1oo, o
1 100.0

100.0
100. o

100.0

Muoíio
Enontekiä
Kittll-ä
Sodankylä
fnari
Uts ioki

56.O
84,9
41 .7
26.4
11 .4
3'l .5

39,6
13.2
47.7
56.6
84.1
62.5

7
1

o
2ÔEC-c )

a

a

Yht. 3'l .8

22.1

51 .O

14.4

1,4

o.2

100. 0

100. o

0.8 9. o

Koko maa 13.5 7.6 40 .0 2.2
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61. Puolueiden masuhteet

Suomal-ai:ren puolue on menettänyt edell-lsiin vaaleihin

vemattuna: edel-leen kannatustaan kummassakin vaaLipiirissä,
samoin kuin koko maassa. Eteläisessä vaal-ipiirissä sen saama

äänimäärä on pudonnut 26,O %zsta 24.8 %:iLn ja pohjoisessa

28.4 %zsta 25.8 %ziín, ia koko maassa 23.6 %zsta 22.1 %ziin.
Nuorsuomalaiset niinikään ovat hieman menettäneet kanna-

tustaan. nteläisessä vaalipiirissä tul-os on nyt 7.4 %

(a.o %), pohjolsessa vaalipiirissä 17.9 % (14.1 %) ja koko

m¿âssâ 14,4 % (14.5 %). Sen si jaan laplssa nuorsuomal-aiset

ovat edel-leen llsänneet kannatustaan, lähinirä sosial-istien

kustannuksell-a

Maalaisliitto on vuod.en 1g1O vaaleissa noussut moLemmissa

vaallpiireissä suurimmaksi puolueeksi. Etelâisessä vaaLipii-
rissä sen kannatus on nyt 42.Q % (40. t %) ja pohjoisessa

72.7 % (28.4 %), kun koko maassa maalaisl-iiton osuus on vain

7.6 % armetuista äänlstä.

Sosiaalidemokraattien kanna'bus on samoin kuin edellisissä-
kin vaaleissa suurin koko maassa, nyt 40.0 % annetuista ää-

nistä (v. 1909 39.9 %). Sosialidemokraatit ovat näissä vaa-

leissa nousseet toiseksi suurimmaksl puolueeksi kummassakin

vaalipiirissä. Etel-äisessä vaal-ipiirissä kannatus on

25,8 % (25.9 %) ja pohjoisessa 27.6 % (29.o %)..Kannatus
on edellisistä vaalelsta hieman pudonnut, mutta kun suoma-

l-aisen puolueen asema on edelleen heikentynytr or1 sDp men-

nyt siitä edel-le. MaalaisLiitto ja sosial-idemokraatit ovat

vahvistaneet täten edel-]een asemj-aan suomalaj_sen puolueen

ja nuorsuomalaisen puolueen kustannuksella.
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62. SDP:n vahv t alueet

SD?:n kannatuksen keskiarvolukeman 25.8 % Oulun l¿iä-

nin etel-äisessä vaalipiirlssä saavuttivat vuoden 1910 vaa-

l-eissa seuraavat kunnat :

25.8 - 2g.g %

Salon pit. 26.9
Haapajärvi 26.7

7O.O % tai y\i
Oulu 47.2
Kajaani 32.7
Vihanti 34,7Paavola 75.O
Rsvonlahti 74.6Siikajoki 35.4PuLkkila 45.6Säräisniemi 46.4
Kajanùn n1k 48..4Sotkamo 39.4Utajärvi 37.4Muhos 31.1Tyrnävä 32.O
Temmes 45.1lir¿inka 77.5Kempele 48,6
0uLunsalo 5{í.5
0ulun mlk 68.7

nPunaisiart kuntia on sa¡noin kuin vuoden 1gO9 vaa-

leissa 2O, mutta pari muutosta on tapahtunut. Piippola

on jäänyt hieman alLe keskiarvon, mutta S¿lon pitäjä on

nostanut sen verran asemaansa, että se tuLi ttpunaistenrr

listaLle. Vahvimpina Sdp:n kannatuksen kuntina esiintyi-
vät ed.el-leen Oulunsalo, Oulun msrk, Temmes, Kajaanin mlk,

Kempele, Säräisniemi ja 0u1u. Selvä vakiintuneisuus vuo-

desta 1907 vuoteen 191O on havaittavissa. Samoin kannat-

taa panna merk:û.Lle Hyrynsalmen ja Ristijärven ja uutena

myös Suomussalmen nousu lëihel-le vaalipiirin keskianvoa,

Oulun läåinin pohjoisessa vaalipiirissä Sdp:n keski-

määräiseksi kannatukseksi vuoden 1910 vaaleissa tul-i 27.6 %.

Tämän lukenan saavuttivat seuraavat kunnat:

a
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2'l ,6 - 29,9 % 3O.O % tai yl,i
42.7Kemi järvi 27.7 Kemi

Haukipud.as
ïi
Kuivaniemi
Kuolajärvi
ÍIervola
Simo
Kemin nlk
Alatornio

40.

Kesklarvon ylittåã.våä kuntia on edel-lisiin vaaleihin

verrattuna yksl vähemmän eli kymmenen kun ÍIornio ja Kolari
ovat pudonneet näissä vaaleissa pois, mutta Kemijärvi on

tullut l-isää. MuutoÍn luettel-o on tëiysin sa.ma, eivätkåi

muutokset äänimäärissäkään ol-e suuria. Punaisimpia kun-

tia ovat samoin kuin vuodesta 1907 kähtien Kuolajärvi,

Kemin mlk, Haukipudas, Kuivaniemi ja Ii.
lapin vaalipiirissä $äi Sdp:n kannatus nyt 9.O %:iin.

Sen ylittivät nytkin Kittilä (1O,7) ja Sodankylä (12.4).

Punaisten kuntien määrä ja asetel-ma on pysynyt entisenä

44
2
2
9
4
9
1

7
9

a

45.
5'l,,
76,
72.
49.
35.
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7. Puolueid.en kannatuksen kehltys jgo7-jj

PuoLueiden saamat äåinimäärät (%) ed.uskuntavaaLeissa

1907-10 Oulun vaalipiirelssä ja koko maassa il-menevät serl-

raava.sta. as et eLma rt u:64

sdp suom

Vaalip. 07 OB 09 10 07 08 09 10
01.eteI .22.O 24.1 25.9 25.8
01. poh j ,24.O 25.3 29,O 27 .6
lapin 5,9 14.9 12.8 9.0
koko maa37.O 38.4 39.9 40.0

nuors. m1

Vaalip. 080 10 0 10

01.eteL.11.2 8.8 8.0 7.4 37.6 35.6 40.1 42.O
0Ilpohj.11.5 15.3 14.1 17.9 22.'l 25.2 28.4 32,'7
lapin 28.4 45.5 45.6 51 .O 2.5 O. g

koko maa13,6 14.2 14.5 14.4 5.8 6.4 6.7 'l ,6

Ruotsalainen kansanpuolue sai Oulun läänin etel-äi-
sessä vaalipiirlssä v. 1907 1.O % äänistä. Sen jälkeen

puolue putosi kuvasta koko läänistä. Koko maassa puolue

sai v. 1907 12,6 %, v. 19OB 12.8 %, v. j9O9 12.3 % ja

v. 1910 13,5 % annetuista äänlstä.

Kristillinen työväenJ.iitto sai v. 1908 Oufun 1ää-

nin eteläisessä vaalipiirissä 1.9 % äänistä, mutta muul-

loin se koko Läänissä vaill-e kanntusta. Koko maassa puo-

lue sai v. 1907 1.6 %r v. 1908 2.7 %¡ v. 1909 2,8 % ja

v. 1910 2.2 % äänistä.

Muut ryhmät saivat hajaääniä kautta linjan kaikissa
vaalipiireissä jokaisena vuonna noin 1 %zn verra¡.

72.8 29.2 26.0 24.9
41 .B 34.1 28,4 25.8
64,4 77.5 37.5 37.8
27.3 25.4 23.6 22.1

64 S\rT XXIX 1, Eduskuntavaalit v. 1910. s. 3O-3j.
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. AseteLmasta havaÍtaan, että lapin vaa.lipiirin vah-

vin puolue ol-1 nuorsuomalainen puolue ja että sen kanna-

tus vain vahvistui vaal-eista toiseen. SDP:n ka¡rnatus oli
Iapissa heikko, sanoin maalaislliton. Suomal-ainen'puolue

oli al-ussa vahva, nutta menetti kannatustaan il.uorsüo&ê.-

Laisi11e.

Iteläisessä vaalipiirissä oLi suomal-ainen puolue

aluksi suurj.n, mutta menettù kannatustaa¡r maaLalsliitolJ-e,
josta tul-i suurin v. 1910. Wös Sdp ohitti suomal-aisen

puolueen vuoteen 1910 tultaessa.

Pohjoisessa vaalipiirissä oLi suomal-alnen puolue

siel-l-äkin vahvin, mutta menetti kannatustaan naalais]ii-
toLl-e ja sosialid.emokraateiLLe. MaalaisLiitto nousi tässëikin

vaalipiirissä suurimmaksi ryhmäksi v. 1910.

Koko maan tiLanteeseen verrattuna huomiota herättää
maalaisliiton vahva asema lappia Lukuunot.tamatta. suoma-

lainen $a nuorsuomal-ainen puolue olivat kumpikin oulun lää-
nissä voimakkaampia kuin keskimäärin koko maassa. vastaa-

vastl ol-i sdp läåinlssä helkompi kuin nuualla maassa. Tar-

kasteluajarr lopulla on hahmottunut tilanne, jossa pääpuo-

lueiksi etel-äisessä ja pohjoisessa vaalipiirissä ovat nous-

seet rnaalaisliltto ja sosiaalld.emokraatit, lapissa taas

nuorsuomal-aiset. Näi.n ol-ivat Pohjois-Suomessa vahvlmrnassa

asemassa uudet, ohjeLmal-taarr radikaalit puolueet.
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8. Edusta.iapaikko.ìen .iakaantuminen v 1907-1Oa

Oulun läåinin vaalipiirelstä valittiin valtiopäiville
kansanedustaj ia seuraavasti :

vuosi vaalip. sdp. stloil, nuors. r. ml. kr. yht.
190765 01. et.

01.p.
lapin
koko maa

1 908
66

01". et . 401.p. 2
lapin
koko maa 87

19o967 01.et. 401.p. 2
lapin
koko maa B4

191068 01. et .
01. p.
lapin
koko maa

65 SVT XXIX 1. EduskuntavaaLit 1

66 SVT XXIX 1. Eduskuntavaal-it 1

67 SVT XXIX 1, Eduskuntavaalit 1

68 SVT XXIX 1. Ed.uskuntavaatit 1

9
1

,.ìti
80

2
1

26

4
4
$

59

4
2
1

54 27 25

17
6
120

200-
17

6
12020tr

13
6
120

200

6
120

1 200-

I
9

4
1

9

5
1

7

5
2

7

2

2

1

1
,l

24

25 1

7
2

48

131

1

'l
28

3
1

42

4
2

86

1

1

1

29

26 1

Edustajapaikko jen mäÊirä pysyi j9O7-1910 samana pohjois-

Suomessa. Afueelta valittiin yhteensä 20 ed.ustajaa, 0u1un

1äänin eteläisestä 13, Oulun läänin pohjoisesta 6 ja lapin
vaalipiiristä 1. Porvaril-listen puolueiden yliote kaíkissa

vaalipiireissä oli sel-vä. Sosialistùén paikkaluku nousi

kuitenkin vuoden 1907 neljästä paikasta kuuteen jo vuonna

19OB ja pysyi siinä vuosikyrnrnenen lopulle. Myös maalais-

liitto nousi. Se sai koko Pohjois-Suomessa v. 1907 yhteensä

neljä paikkaa, mutta v. 1910 silLä oli hallussaan jo seitse-
män paikkaa eLÍ enemmän kuin mill-ään muulla puoluee1la.

07
OB
0g
10

9
9
9
9

a

a

t

s
s
s
È

15
16
39.
37.
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Suornalaisen puolÌreen kehityskaari oli päinvastainen. Sillä
oL1 Pohjois-Suomen edustajapalkoista hall-ussaan yhdeksän

paikkaa vuonna 1907, mutta v..1910 sill-ä oli enää neljä

paikkaa. Maafaisliitosta ol-i tull-ut suomal-aisen puolueen

perlllinen. Ainoa, jonka paikkojen määrä pysyi 1907-1910

läÌres muuttumattomana, o11 nuorsuomalainen puolue. Sill-ä

oLi koko ajan kolme paikkaa Lukuunotta:natta vuod.en 1908

vaaleja, jolloln se tilapäisesti menetti yhden paikan.

Ylipäätänsä paikkojen muutokset ol-ivat 1907-1910

Pohjois-SLlomessa vähäisiä. PorvarilliselJ-a puolel-l-a ainoa

slirtyminen puolueiden kesken tapahtui suomalaisesta puo-

Lueesta maal-aisl-littoon eli tapahtui sarna ilmiö kuin Suo-

messa yleensä vastaava¡a aikana. Nuorsuomalainen perus-

tuslaill"inen pysyi vakiona ja esiintyi suhteellisesti
voimakkaimpana lapin vaalipiirissä. Sosiafistien lei-
rissä tapahtul pientä voimistumj-sta. Se ilmeni näky-

vinmin Kainuussa, mj-ssä ns. korpikommunismi sai kasvayaa

sijaa sitä mukaa kuin aate sinne levisi ja val-litsevat

epäkohdat propagandan myötä tiedostuivat.
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9. ttPunaistenrr il-mastoaLueid en hahmottuminen

EdeLlä esitetyistä ti.l-astoista sekä l-iitteenä ol-e-

vista kartoista voidaan havaita, että eduskuntavaaLeissa

1907-10 sosiali-demokraattisen puolueen kannatus saavutti
tiettyä vakiintuneisuutta. Muutokset vaal-eista toiseen

ovat itse asiassa varsin vähäiset ns. trpunaistenrt

eli vaal-ipf.irinsä keskimääräisen kannatustason ylittä-
vissä kunnissa.

Oul-un Läänln etelälsessä vaalipiirissä voidaan ha-

vaita kaksi selvää rrpunaistarr aluetta, nimlttäin Oul-u

ympäristöineen sekä Raahen ympäristö. Tämä Oul-un-Raahen

vyöhyke jatkuu Oulujokivartta pitkin aina Oulujärvelle

saakka, jossa se yhtyy Ka aanin seudun punaiseen alueeseen.

Punaiset aLueet niveltyvät täten erittäin hyvin teolllsuus-
seutuihin, rautateiden varsil-l-e ja vesiväylien äärelle,
minne teollisuuskin - l-ähinnä sahateol-lisuus ja tervan-
poltto - vanhastaan oLi keskittynyt. Korpimalsemiin,

Läänin itäisiin osiin ei sosial-ismi sen enempää ehtinyt

kuin päässytkään huonojen kulkuyhteyksien ja viestintäolo-
suhteiden vuoksi.

OuLun l-äänin pohjoisessa vaal-ipiirissä ovat sa¡nan-

laiset piirteet havaittavissa kuin eteläisessäkin vaali-
piirissä. Punaiset aLueet sij oittuvat meren ranniko]Le )

mihin teollisuuskin oll sljoittunut ja missä my ös rautatie
kul-ki. Ainoan poikkeuksen tähän kuvaan muodostaa Kuola-

iärvir missä teollisuutta ei juuri ol.l.ut, mutta mlssä oli
suuria savottoja jo suurl-akon aikaan ja missä esiintyi
lakkoja ja multa sel-kkauksia. Sinne myös sosial-ismiii
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agitaatio kohdistui hyvin aikaisessa vaiheess ".69 Saman-

tapaiset seikat ovat ehkä olLeet vaikuttamassa Torniojoen

ylä juoksun TurtoLa¡r itpunaisuuteenfr, joka ajoittain nousi

hiema¡r yli vaalipiirin keskitason.

lapin vaafipiirissä frpunaisuusrt oli tarttunut 1ä-

hinnä vain Kittilään ja Sodankylään, metsätyöpitåijiln,

Kun rþunaisuusrt jo näissä ensimmäisissä vaaleissa
keskittyi näin selvästi tietyille aLueil-le ja sai aikaan

varsin selvää pysyvyyttä; on perusteltu syy tutkia, ol_iko

olemassa tal-oudellisia eroavuuksia näiden eri tavaffa
käyttäytfyien aLueiden kesken. Historiallis-ekologlsen
menetelmän avull-a näiden eroavuuksien pitäÍsi näkyä.

Tämän vuoksl luodaa¡r seuraavassa luvussa pääasiassa

tilastopohjainen katsaus OuLun läänin taloud.eLlislin
oloihin.

69 Soikkanen, s. 718, 789.
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]]T TAIOUDEILISET OIOT OUIUN rJ'Úillrss]i 19OO-IUVUN AIUSSA

1. Väestön I ak tuminen el-inkeinon mukaan kunnittain
a kihl-akunnittain

Maamme väkiluku lisääntyi 1800-luvun lopuJ.la suh-

teeLllsesti voimakkaimmin maa.l-aisyhteiskunnan alimmissa,

epäitsenäisissä truolrissa. Tämä l-iikaväestö, jota maaseu-

tu ei kyennyt sitomaan, purkautui teollistuvlin asutuskes-

kuksiin sekä ulkomailÌe, pääasiassa Amerikkaan. siirtol-ai-
suud.en pääpaikko ja olivat Vaasan ja 0u1un l_äänit, joista
vuosisadan vaihteessa lähti keskimäärln 5.000 henlcil_öä

vuosittaj-n.1 Va.ikka maa pikkuhiLjaa teoll-istui niin, että
kun v. 1B9O sai 8.O % maan koko väestöstä elantonsa teolli-
suudesta, oli vastaava Luku v. 1900 10.6 %, ei maaseud.un

epäitsenä1sen ja vailla a¡¡mattia ol_evan väes'bön määrää

voituheti sen enempää siirtolaisuuden kuin teolListarni-
senkaan avuLl-a korjata. Maaseutuväestön ol_ot muodostui-

v¿tkin 1900-Luvun al-ussa sosiaali- ja yhtelskuntapoliit-
tisesti kipeimmäksi ongelmak""*r". 2

Oulun l-äè-rnin väestön jakautuma el-inkelnon perusteella

ol-i kunnittain ja kihÌakunnittain v. 1g}'l .urr""u.,r"r5

Kihlakunta asukk. mv.% teolj-.% muu % tuntem. as ./rmz
tai vailLa
vak. a¡rtm.%

Haapaiäfvi
Pyhäjärvi
Reis järvi
Ha.apa järvi
Nivala

4852
2729
4535
6469

90.7
86.0
82.g
86.g

7
5
5
6

3
1

4
3

B
1

B
1

1 .'l
7.1
6.6
4.o

I
I
7
o

a

a

o

a

7
6
6
2

o

a1

6
1

7
4

1 Kuusi Eino ja Kuusi Rsino, sosiaal-inen kysymys ja sosiaali-
nen l-iike kautta aikojen, s. 423-424.

2 Kuusi Eino ja Kuusi Reino, em. teos, s. 425-426.
J VennoLa J.H., Maanomistus Suomen maaLalskunnissa. Til-atto-

man väestön aLakomitean tutkimuksia. Til-astoll-inen tutkimusyhteiskuntataloudel-Ìisista oloista Suomen maalaiskunnissa
v. 1901 . s. 34-41 .
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Kihalkunta asukk. mV. oÁ t,eol.:- .% muu % täitiäir-r-" as. /:l;mz

vak. arnm.%

Kärsämäki
Haapvesl
Pulkkila
Piippola
Kestilä

2387
4994
2042
257 6
2248

85.4
Bg.7
86.1
96.6
96,5

5
2
4
3
3

a

a

3
4
6
4
6

6.4
3.7
3 r-4
5,6
3.6

0
9
3
I
6

2
7
2
0
3

3
4
4
2
4

5
6
6
3
3a

Yht. /keskim.32832
Salon kihlak.

86. g 4. 6 3.9 4.6

88.
59.
84,
70.
74.

4.8

Sievi
Rautio
Ylivi e ska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
0ulalnen
Pyhäjoki
Salon kappe
Salon pitäj
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahtl
SiikajokÍ
Hail-uoto

3464
1145
5527
2505
4113
1546
4207
3596

ri1265
ä 2144

2647
2803
3897
1140
1415
1826

85.
82.
96.
76.
75,
81 .
78.
85.

7
I
9
¿
6
5
0
5I
I
7
5
4
0
I
8

1

5
4
4
6
7

9
3
2
4
4
3
7
0
1

6

4.6
4.2
3.6
5.1
9,6
3,7
5.6
3.O
2.7

21.8
5.O
7,t
6.6
3.3
5.5

16.1

6
2
0
7
4
1

9
9
0
3
6
4
2
3
3
6

a

a

O

a

a

I
I
5
4
8
1

7̂
6
4
5

1

1

5
5
5
0
4
7
5
6
5
1

7
B
B
/a

4
4

l¡.6
6,6
9.7
9,4
9.4
OE

7.3
7.O
9.2
6.4
5,2
4.4
7,2
5.O
5.6

10. I

a

1

83.
a

22
11

3
4
5

1

88.
71.

Yht. /keskim.43210 BO.3 5.1 5.6 9.0
Kajaanin kihlak.

6.9

Säräi sniemi
Paltamo
Kajaanin mlk
Sotkamo
Kuhmrni-eml
Ri sti järvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka .

3659
4298
2815
8355
61 61
2057
1973
5730
38V8

82,3
79.3
93.6
85.1
79,2
86. 5
77 .1
96. g
92. 2

aa2
4
0
B
2
4
2
0
3

3
4
1

2
4
2
4
3
2

o
0
9
a
¿_

I
1

6
7
I

2
4
2
J
1

2
1

1

1

12.O
2.3
3.6
3.9

14,O
6,9

16.3
9.1
1,1

7
4
9
B
0
5
0
3
g

2
1

4
2
t
4
4
1

6

I
1

a

a

aa

Yht. /keskim. f8886
Oulun kihlak.

B3.e 5.6 3.3 7.3 1.8

Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun m1k

3781
4075
2277
805

1923
2994
1114
1231
4016

83.
77.
96.
85.
97.
79.
88.

2.1+
4.0
5.8
6.7
6.2
5.0
8.8

15.7
16,4

Ê,n
7.O
7.4
6.9
2.2
9.6

27 .6

4.7
3,2
4.2
2,9
4.1
6.7
5.8
5.4

11,7

0.8
1.4
zn). (

5.0
4.8
7.2
3.8

18.4
2Ð¡;7',

2
1

4
1

7
3
2
6
4

67,
31.

11.3
18.3
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Kihlakunta asukk. mv.% teolL .% mttu % tuntenr âs . /kmztai vaill-a
vak. anrn.%

Yl-ikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
Ii
Kuivaniemi
Pudas järvi
Taival-koski
Kuusamo

1990
1563
3923
5436
1486
7799
2844
85og

9
6
0
9
4
9
7
o

a

a

a

a

a

a

a

7
5

27
1

2
2
1

2

gg.5
65.2
79.7
61.5
79,8
72.7
85 .8
81.2

a

a

a

a

a

a

1

3
7
9
4
3
4
4
1

2.2
5,9
9.0
3.7
1.4
1.0
0.9
0.9

5
3
2
5
9
5
7I

7.1
25.9
14.1
72.1
13.9
20.3
8.2

15.O

Yht. /keskim. 55768
Kemln kihlak.

72.7 6.7 4.6 16.0 1.9

Kuolajärvi
Kemi järvi
Rovanlemi
TervoLa
Simo
Kemin ml-k
Alatornio
Karunki
Alkkul-a
TurtoLa
Kolari

3166
4125
7949
2773
2550
4697
5914
1690
3732
1618
17 17

'11 .o
7t.3
62,9
82.3
60.7
43.O
55.-3
74.9
72.5
66.9
68.g

1

1

I
3
2

2
7
6
2
9
7
3
4
B
6
7

7
3
3
1

2
9
7
6
B
2
8

1

o

o

o

a

a

a

a

a

o

a o

1

4
7
4
o
2
6
4
7
0
9

a

a

a

a

a

o

a

t

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

0
1

1

1

1

I
6
7
1

1

0

8
6
2
6
6
I
6
5
3
1

3

24.5
18.8
27.6
11,O
9.5

10,7
14.4
16.O
11 .4
16,8
14.1

3
2
0
6
1

2
I
1

4
1

I
Yht. /keskim. 39927 64,2 1 1 .8 7 .7 16.7
lapin kihlak.
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Tnari
Uts joki

1.1

1 127
839

3245
7312
1386

494

51.7
7 2.4
75.5
81.1
64.7
64.9

0
0
0
0
0
0

29.2
g.g
1.1

10.4
1,2

17.4

2
o
4
1

1

2

.7 16.4

.4 18.3

.1 19.7

.5 'l.O

.3 52.9
,4 15.4

a

I

a

a

6
1

4
2
1

1

Yht. /keskim. 1O4O3

Koko l-ääni 221026
72,6
76.7

2,4 13 ,4
6.6 5.4

11 ..6

11.3
o.2
1.4

Koko maa 2170522 71.3 11.1 7.7 10.3 6.5

Vertailtaessa Iäänin tll-aa koko maahan havaitaan, että

Oulun lääni oli maatal-ousvaltaisempi kuin rnaa kesklmäärin.

TeoLlistumisen aste on vain puolet (6,6 %) maan keskimää-

räisestä teoll-istumisasteesta (11.1 %). trMuidentt sekä

trtuntemattomanft ammattiryhnän sekä vaill-a vakinaista am-

mattia ol-evien määrässä ei ol-e merkittäviä eroja.
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Kihlakunnittain tarkasteluna havaitaa¡r mel-koisia

eroja läänin eri osissa. Kemin ja lapin kihlakunnat ovat

maataloud.en osalta rf jäljessärt läänln tasoa, koska maata-

Lousväestön määrä jää alle keskitason. Tämä johtunee

Luontoiselinkeinojen kuten poronhoidon ja netsästyksen

suhteeLl-isen merkittävästä asemasta, mikä näkyy etenkin

lapin kihLakunnan rrmuutrr elinkeinot tilastossa.

Teollistumisen aste on korkein Kemin kihlakunnassa

(ll.B %), jossa se ylittää jopa maan keskitason (11,1 %).

Yli Iäänin keskitason pääsee myös Oulun kihlakunta.

11. TeollÍstuneicL en :t a sten kuntien korcelaatio

Oulun läänin keskimääräisen teol-listumisasteen 6.6 %

saavuttivat seuraavat kunnat :

SaLon kihlakunnassas Halluofo
Oulainen
Paavola
Revon-
lahti
ei yksikään
Paltamo
Kajaanin n1k
Sotkamo

lÍminka
Oulunsa1o
Oulun nlk
Haukipudas
Simo
Kenin mlk
Alatornio
Kol-ari
ei yksikään

%
n
ll

6.6oo
7.2

Haapa j ärven kihlakunta :

Kajaanin kihLakunta:

0u1un kihlakunta:

Kemln kihlakunta:

.0 It
oll
tlla1

tlt
.L

..4 rr-

7 ilv +
a ../

.0 lr J +

4
0
I
7
B

27

1

1

29
1

10.7 rt

19.2 n

37..9 tr rr È
27.7 rr v +
7.8 rr

lapin kihl-akunta:
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Johtopäätös on , että teoll-istumisella ja punaísün-

della on selvä syy-yhteys. Kaikki 1äänin keskiarvoon

teollistumisasteensa puolesta ylettyvät kunnat Hailuotoa

lukuunottamatta esij-ntyvät punaisina. Sen sijaan suurin T
osa punaisista kunnista eivät ole teol-listuneita.

12. ItVaiLla annattiaff oleva'i:väestö ja punaiset kunnat

OuLun läänin maaseud.ulla oli varsin pai-jon vail-la va-

kinaista ammattia ol-evaa tai a^mmatiltaan tuntematonta väes-

töä. Määrä ylitti yhdellä prosenttiyksiköllä koko maan ta-
son (1O.7 %), Erityisen runsaasti näitä oli Oulun ja Kemin

kihlakunnj.ssa, edellisessä 16.O % ja jä1kimnäisessä 16,7 %.

Miten tä]laiset runsaasti ammatitonta väestöä sisältävät
kunnat suhtautuivat punaisiin kuntiin, Ílmenee seuraavasta:

läänin keskitason 11.t % saavuttivat seuraavat kunnat:

Salon kihl-akunta: Alavieska
Meri järvi
Salon pitäjä
Ra¡tsila

Haapa järven kihlakunta :
Kajaanin kihLakunta:

Paavola
ei yhtään
Säräisnieni 12
Kuhmoniemi 14
Hyrynsalmi 16

Oulun kihlakunta: Utajärvi
Muhos
Oulun m1k
Kiiminki
Haukipudas
Ii
Kuivanieni
Pud as järvÍ
Kuusamo

14.
11,
14.
22.
11.

o%
7n
1rt
8 ll./
gr

o
0
7

7
7
6
9
1

1

9
3
0

n
n
It

a

11.
18.
27.
25.
14.
72.
13.
20.

:

+

15 a
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Kemin kihlakunta: Kuolajärvi
Keni järvi
Rova.nieni
Alatornio
Karunki
Turtola
Kol-ari

24,5
18.8
23.6
14,4
16.O
16.8
14.1

+%'l
lt
Itv
It
It

'lIt

Johto ös .;ohr että ammatit'boman väestön keski-

määräistä korkeammalla määrälJ-ä on yhtey$ kunnan puaai-

suuteen. Keskimääräistä enemmän ar¡matitonta väestöä si-
jaitsevia ja samalla erittäln punaisia kuntia ovat mm.

ic.a 3t.t t{, / Yrr.t
Muhos, Oulun mlk, Ii, Haukipudas ja Kuolajärvi. þiþ
keuksia ovat mm. Pudasjärvi, Kuusamo, Rovaniemi, Kiiminki
ja Kemijärvi, jotka eivät ole punaisia, vaikka niissä am-

matittoman väestön määrä on varsin korkea. Huomion an-

saitsevat myös Kuhmoniemi ja Hyrynsalrni, joissa ammatit-

tomia on varsin paljon, mutta jotka eivät viel-ä esiinny

punaisina.

Sosialisrnin kanna.tus ol-1 siis varsin suorassa yh-

teydessä siihen, missä määrin teoLl-isuusväestöä ja vailla
ammattia olevia. henkilöitä kunnassa ol-i. Työväenyhdis-

tykset syntyivätkin yleensä aina heti nill-le paikkakunnille,

nnlssä työväestöä alkoi olla runsaasti, paitsi kaupunkeihin

myös työväestöä omaaviin maaseututaajamiin sekä sel-l-aisiin

maal-aiskuntiin, missä epäitsenäistä maatal-ousväestöä oLi
4runsaasti.- TälJ-alsia paikkakuntla Pohjois-Suomessa olivat

kaupungit sekä varsin suuri määrä maalaiskuntia, joiden

väestörakenteen tarkastelu antaa valaisevan kuva¡ sosia-

lismin leviämisen edellytykslstä.

4 Soikkanen Hannu, Sosialismin tulo Suomeen, s, 182, 2O2.
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2. Maanomistusolot vuoden 1
go 1 tilaston mukaa¡:

?ääosa Suomen väestöstä kuului 1900-l-uvun alussa

maalvif jeli jäväestöön. Mutta mil-l-ainen tämä väestöryhmä

ol-i rakenteeltaan ja millaiset edellytykset tämän ryhnän

Luokkarakenne l-oi poliittisten puolueiden tominnalle ia
ennen muuta sosialidemokraattiselLe puolueelle, joka pyrki

teol-l-isuusväestön oheil-a saamaan kannatusta myös maaLais-

köyhälist õn keskuudessa.

Vuoden 1901 tiLastolaskennan mukaan maatal-ousväes-

töstä ruokakunnittain lukien kuului maassamme vain 35.5 %

maanomistajiin. Vuokraajan asemassa olevia oli 16.8 % ja

työväkeä peräti 47,7 %. Tilattoman väestön ongelma oLÍkin

yhteiskun'bamme kipeimpiä ja poliittisestÍ eniten liikehdin-
tää aiheu'btanut kysymys.5 Kun maaseudun väestön kasvusta

tuli suurin osa jo 1800-luvun lopuIla tilautoman väestön

osal-l-e, maaltamuutto voimistui ja tila.llisten sekä tilat-
tomien väl-lnen juopa syveni ja voimistui 1900-luvun puo-

lelle tultaessa.6 Til-attoman maala-isväestön ongelma olikin
sosialÍstisen agitaation keskeinen aihe maa$euduLl-amme.7

21 . Maa.n jakaantuminen omistussuhteen mukaan

Maaomaisuus jakaantul Oulun l-äåir:issä v. 1901 yksi-

tyisten ja yhteisöjen kesken kihLakunnittain ja kunnit-

tain seuraava.sti:8

5 Jutikkala Eino, Suomen talonpoika kautta aikojen, s.185-187.
6 Jutikkala Eino, Suomen talonpoika kautta aikojen, s.190.

Jutikkala Eino, Suomen talonpojan historia, s¡ 371-377.
7 Soikka¡ren Hannu, Sosialismin tul-o Suomeen, s.

Jutikkal-a Eino, Suomen talonpolka kautta aiko jen, s.190-192,
Roos Sigurd, Sortovuodet ja suurlakko Oul-un kaupungissa ja
läänissä, s. 366.

B Vennola ,J.H., Maanomis'l;us Suomen maalaiskunnissa v. 1901)
s. 236-247.
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Salon kihlakunta
kunta maata yhteisö- maata yksit. maata onist. tiltlsalas

omistuksessa% omlstuksessa kunnan koko ta yksit.
% ruokak. määr ,%omist,%

Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavleska
Kalajoki
Merijärvi
Oul-ainen
Pyhäjoki
Salon kpli
Salon plt.
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
SiÍkajoki
Hailuoto

1

7
9
1

1

0
3
9
5
7
5
6
7
3
0
9

a

a

a

a

a

o

a

o

2
1

0
1

1
2
1

0
3
1

2
1

3
4
7
1

99.

97,
98.

98.
96.
98.
98.
99.
96.
98.
97,
98.
96.
95.
97.

4
4
4
4
0
5
3
2
0
9I
5
1

4
7
4

o

74
25
24
21
25
33
45

9
3
1

9
9
0
7
1

5
t
5
4
3
7
o
1

59.
46,^
44.
47.
41.
44,
44.
67.
39,

47.3
91.8
76.1
BB. J
89.0
94. 6
79.5
BB. O

90.6
96, 4oÃ7
aoÃ
93.4
g7 .4
92.2
90.0a

Keskim. 1.5
Haapa j ärven kihl-akunta
Pyhäjärvl
Reisjärvi
Haapajärvi
NÍva1a
Kärsämäki
Haapavesl
Pulkkila
Piippola
Kestilä

98,5 40. 4 83.2

2
I
1

1

2
1

3
3
1

98
99
9a
99
97
98
96
96

0
I
5
o
4
I
1

5
4

a B
I
6
6
6
7
3
7
0

o5.
65,
61.

0
2
5
o
6
2
9
5
6

26.3
39. 4
35.9
47.3
30.7
32.6
24.2
31 .1
32.7

96.
68.
90.
91,
46.
60.

o

a

a

a

a

a

KeskÍm. 1.5
Kajaanin kihlakunta
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin mlk
Sotkamo
Kuhmo
Ris'bi järvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi-
PuoLanka

98.5

98.
98.
94.
98.
97.
97.
96.
99.

J3,6 69. B

a

o

o

a

1

1

5
1

2
¿
5
0
2

0
7
4
9
9
1

3
5
4

25.
30.
26.
27.
26.
52.
34.

4
1

5
4
7
I
9t
5

6
9
5
6
1
9
1

7
5

42.
1tJ-.

52.1
83.3
58,9
62.9
30.6
67.4
37 .9
23. B
41 .4

Keskim. '1 .B 98.2 30.7 41 .B
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0u1un kihlakunta
kunta maata yhteisö- maata ykslt. maata omist. til-usalas

omistuksessa
%

omistuksessa kunnan koko ta yksit.
% ruokak.määr.%omist.g/o

Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Limlnka
Kempele
0u1unsa1o
Oulun mlk
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
ïi
Kuivaniemi
Pudasj ärvi
Taivalkoski
Kuusamo

a

o

a

a

a

a

a

97
98
9B
98
97
94
94
9o
94
97
98
9B
99
oa
98
95
98

o
5
O

I
9
5
6
0
I
1

9
6
9I
4
6
2

a

3
1

2
1

2
5
5
0
5
2
1

1

o
1

1

4
1

1

0
5
0
2
1

5
4
0
2
9
1

4
1

2
6
4
I

7
4
6
4
1

6
7
4
3
B
o
7
1

5
7
9
0

22,
29.
53,
36.
35.
19,
'18.
16.'14.

39.
44.
33.
38.
55.
24.
22,
42.

40.3
90. B
92.7
92,5
93,1
91,3
85,3
70,8
85,7
55,4
89.8
91 ,9
51 .1
12.7
25.5
14.7
38.7

Keskim. 1. B

Kemin kihlakunta
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk
Alatornio
Karunki
Alkkula
Turtola
Kol-ari

98.2 30.2 39. O

7
B
5
0
4
3
5
8
6
3
I

a

a

a

a

a

t

o

98
97
9B
98
98
98
9B
98
9B
94
96

1,5
2.2
1.5
2.O
1,6
1.7
1.5
1.2
1.4
5.7
3,9

42.5
31 .9
26.2
33,7
15.2
25.9
34. 4
49.1
32,1
)1, (
32.5

B. 1

49. 4
17 .5
39.5
14.1
93. o
92.5
97.4
37.6
18.1
15. O

Keskim. 1,6
Lapin kihl-akunta
Muonio
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
fnari
Uts.ioki

9
9
4
9
4
3

52.
43,
61.
49.
56,

0
4
2
9
5
7

a

a

a

2
3
2
1

2
4

98,4

98.0
96,6
97 .8
98.1
97.5
95 .3

52

12.3 23.2

16.4
4,1

22.7
15,6
2.4
3,7

Keskim.
koko l-ääni

.9 98.11

1

49.1 10.4
Vl+ .1 28. 3.6 .4

koko maa 1.5

g8
F 23,1 55.7
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211. Maata omistavat ruokakunnat

Maata omistavia ruokakuntia ruokakuntien koko mää-

rästä oLi Oulun ]äänissä enemmän kuin naamme maalaiskun-

nissa keskimäärin. Prosenttiluku oli korkeln lapin kihla-
kunnassa (49.1) ja al-haisin Oulun kihl-akunnassa (3O.2¡,

mutta myös Kajaanin kihl-akunnassa ol-i tiLanne l-ähes yhtä

huono Oul-un kihlakunnan kanssa (7O.7). Kauas näistä ei-
vät jääneet Kemin ja Haapajärven kihl-akunnatkaan (32.3 ja

35.9). Erot kihLakuntien kesken eivät ole kuitenkaan niin
suuret, et'bä niid.en perusteella - ehkä lapin kihlakuntaa

Lukuunottamatta - voi tehdä johtopäätöksiä punaisten il-
mastoalueiden suhteen.

Sen sijaan kuntakohtainen tarkastelu antaa mielen-

kiintoisempiia näköaloja, sill-ä maata omistavien ruokakun-

tien alhaj-nen mäã.rä näyttää..monessa tapauksessa. korrelol-
tuvan punaisen äänestyskäyttäytymisen'kanssa. Kihlakun-

nittain til-anne näyttää seuraavalta.

läänin keskiarvon 34.1 alapuoì-elle jäävät seuraavat

kunnat:
!'t.\ 19'6

Salon kihl-akunta: Vihanti 25.8, Rantsi
J 5,o r{ .Ê } f,.!

vol-a 21 .1, Revo"nlahti 25.4, Siika joki 73.7 ,

Ia 24.5 t Paa-
s,.__\.. -Kal_KKr nama

-,-/\ovat punalsia kuntia, ja varsin läheIle keskiarvoa nousee

myös punainen kunta Salon pitäjä lukemallaan 74.9.
f(,Ì (

Haapajärven kihlakunta : Pyhäjärvi 26.5¡ Kärs
Q,O
ämäki

td.t Yf¡t 11'8
3O.3, Haapavesi 32.6, Pulkkil-a 24.2, Plippola 31 .1 ja

lq-!Kestilä 72.7. Näistä ainoastaan Pulkkila on rrpunalsiinrt

kuntiin J-ukeutuva, joten kaikki':muut mainitut kunnat ovat
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korreL aati osuht eesta poikkeavi a.
T¿..Y t). ?

Kajaanin kihLakunta: Säräisniemi 25.O , Paltamo
vç.Y 3T.Y zt tf'1

3O.7, Kajaanin nLk 26.4, Sotkamo 27.9, Kuhmo 26.9, Ris-

tijärvi 72.1. Näistäkin kol-me, Säräisniemi, Sotkamo ja

Kajaanin maalaiskunta ovat sel-västi puna.isla ja Ristijärvi
punaisuuteen taipuva. Paltamo ja Kuhmo jäävät poikkeuk-

sik'si.
j'\ f\

37.6,

14.3 ¡

OuLun kihLakunta: Uta järvi 22.7
l\,\ TL.ò

, Muhos 29.4, Tyrnävä

"rJ"l.tt" 1 6, 4, o..rt,ffi ' åri.
1.17 ja Taivalkoski 22.9.

1'+ ' ç ''t ?u ("

limínka 19.6, Kempele 18.7, 0u1
Y().'- (r.ì-

Haukipudas 37.7, Pudasjärvi 24.

Punalsia kuntia näistä ovat.:.kalkki paitsi Pudasjärvi

ja Taiva.lkoski. Poikkeuksia toiseen suuntaan ovat Ti
-\T.- .{ 1.9

(3A.1) ja Kuivaniemi (55.5), joissa ma.ata omistavien mää.rä

on va.rsin korlcea ja ne kuitenkin ovat punaisi-a kuntia.

Kemin kihlakunta: Kemi
ta.^f ¿ G. Ìjärvi 31.9, Rova:riemi 26.2,

l(--"1 tt1.+ cf , S
Tervola 73.7, Kemin mlk 25.9, Alkkula (ylitornio) 32.1;

ç-b tG, \Turtola 32.7 ja Kolarl 32.5. Punaisiin lukeutuvia tai
alvan lähel-lä sitä ovat ejkli muut paitsi Rovaniemi.

Sen alhainen maanomistajal-ukema seJ-ittynee sil1ä, että
paikkakunta ol-i jo varsln |turbanisoitunutrt, vaikka lu-
keutuikin maalaiskuntlen joukkoon.

Yhteenvetona maataomistavien ruokakuntien määrän

ja kuntien punai-suuden väl-iltä voidaan todeta, että al-
hainen maanomistajain mää.rä - ja vastaava.sti korkea maata

omistamattomien luku - korreloituu punaisen äänestyskäyt-

täytymisen kanssa. Poikkeuksena ovat Pudas järvir Taival-
koski ja Kärsämäki, joiden tässä suhteessa pitäisi käyt-
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täytyä punaisten iLmastoalueiden tavoin, muttelvät sitä
tee. Toiselta puolen ovat poikkeuksia punaiset kunnat

Kuolajärvi, Kuivatiemi ja Ii. Nii.ssä maataomistavien

määrä on keskimääräistä korkeanpi. mutta kunnat ovat

s1lti punaisia.

212. Yksityis- vai yhteisöomistus

Sen mukaan, oliko maa yksityisten vai yhteisöjen

omistuksessa, ei OuLun läänin ja maan keskitason suhteen

ole juuri minkäänlaista eroao Maasta oli yksityisomis-

tuksessa 0u1un läänissä 98.4 o/o ja koko maassa 98.5 %.

KihlakunnÍttain erot olivat låi"hes yhtä mitättönät.

Sen si jaan kunnittain'tarkasteLtuna tavataan muuta-

mia paikkakuntia, joissa yksity.Ísen maanomistuksen määrä

jää useit¿ prosenttiyksiköitä all-e Läåinin keskitason.

Nämä kunnat ovat seuraavat.

Sal-on kihlakunnassa: Paavo]a 96.3, Revonlahti 95.7 ,

Siikajoki 97.O, Saì.on kpli 96.5, kaikki voimakkaasti sosj.-

aListisen kannatuksen kuntia, sekä KalajokÍ 96.9, .joka ei

esl_lnny punat-sen.a.

Ha.anajärven kihlakunnassa erottuvat muista lëihinnä

kaksl kuntaa, PuLkkil-a 96.9 ja Piippola 96.5t joista edel-

l-inen voimakkaasti sosialistinen ja jälkimmäinenkin låihel-le

keskiarvoa nousevâr

Ka.jaanin kihl-akunnassa vastaava havainto on tehtä-

vissä vain Kajaanin maafaiskunnassa (94.5). Varsin låiheLlä

tätä on myös Hyrynsalmi (96.9), joka ei kuitenkaan esiinty-
nyt 1900-luvun aLussa aivaJr punaisimpien kuntlen joukossa.
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Kemin kihl-akunnassa erottuvat toisistaan selvemmln//t-
vain turtbLa 94.7 ja Kolari 96.1, kumpikin punaisia kuntia.

Oul-un kihl-akunnassa vastaavasti Oul-unsalo 90.0 , Uta-

järvi 
2!.:O, Kempele 94.4, limi-nka 94.5, 0u1un m1.k- 94.2 ja

Taivalkoski, Havaitaan että kaikki lukuunob.taratta Taival-

koskea, joka jä1leen on poikkeus, ovat vahvasti sosial-isti-

sen käyttäytymisen kuntia.

Yhteenvetona tod.etaan , että nilssä kunnissa, missä

maaomaisuudesta keskimääräistä vähemmän oli yksityisten

hal-lussa, oli sosialistlen kannatus keskimääräistä voi-

makkaampaa. Poikkeuksen muodostaa Taival-kosken kunta,

jossa keskimääräistä al-haisemmasta yksityisomÍstuksen mää-

rästä huol-imatta sosiaListien kannatus oli keskimääräistä

heikompaa.

217. Maanomistussuhteid.en ia sosial-ismin kannatuksen
keskinäùnen riippuvuus

EdeLlä esitetyn tilastoaineksen perusteel-l-a voidaan

tehdä se havainto, että maanomistuksen ja sosialistisen

äänestyskäyttäytymisen vä1i11-ä on seLvä riippuvuussuhde.

Vaikka maaomaisuus ol-i rnaan keskitasoon vemattuna jakaan-

tunut varsin laajali-e koko läänissä, oli kuitenkin läëinissä

alueita, missä maata omistamattomia ruokakuntia ol-i keski-

määräistä vähemmän. Täll-aiset kunnat sijoittuvat Oulun

ympäristöön ja Oulujokivarteen, Haapajärven kihlakuntaan

sekä Kajaanin ympäristöön, samoj-n kuin Kemin seudulle,

el-ikkä melko tarkasti punaisille alueil-l-e. Muutamia
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poikkeuksia tästä kaa.vasta on havaittavissa, ja ne ovat

Der että fähiünä Pudasjärvir Taivalkoski ja Kärsämäkit

joiden rrpitäisirr olla vahvan sosial-istlsen kannatuksen

kuntia, eivät sitä ol-e. Toisel-ta puolen polkkeuksena on

selvimmin Kuolajärvi, joka on punainen, mutta jossa fiââll-

omistusongelmaa ei mulden punaisten kuntien tapaan oll-ut.

Tämä tutkimustulos sopii yhteen mm. Hannu Soikkasen

esittämiin havaintoihin, että sosiaLismin juurtuminen tie-
tyille aLueil-1e on yhteydessä vuosisadan al-un epäkohtiin.

Saman toteavat myös Jaakko Nousiainen, Eino JutlkkaLa ja

Viljo Rasil-a.9 Tätä taustaa vasten on nähtävä oikeaksi

myös se havainto, että sosialismi oLi jo ennen ensinnäi-

siä eduskuntavaale ja juu-rtunut syvälle teol-l-isuuskeskusten

ohella myös maaseudul-La eslintyen siel-lä eräin paikoin

hyvlnkin väkivaLtaisena ja radikaal-ina. 10

22. Vil jel-Lyn maan omistussuhteet

Kuten edelLisestä l-uvusta havaittiin, oli Oulun

läänin suurin sosiaal-inen ongelma 1900-l-uvun aLussa maata

vailla olevan väestön suurl määrä. Tämä epäkohta käy ilmi
myös muiden tilasto jen valossâo Ma.ata vail-1a ol-evan väes-

tön ongel-ma oli tull-ut polttavaksi 1880-l-uvun jälkeen,

jo1la vuosikymmenellä irtainta väestöä oLi maassa:nme

eniten KuopÍon l-äänissä, mutta vuosisadan vaihteesEen

9 Soikkanen Hannu, Sosialismin tul-o Suomeen, s. 389, 718;
Nousiainen Ja:.akko, Kommunismi Kuopion läänissä, s.69 r151.
Eino Jutikkala, Suomen talonpoika kautta aiko jen, s.190 (,lu-
tikkala sanoo, että maanomistajaluokan ja maaseudun tiLatto-
mien ja vuokraajien välilJ-e oli syntynyt juopa, joka erotti
nämä l-uokat räikeästi toisistaan).- RasiLa Viljo, Suomen
torpparikysymys vuoteen 1909r s. 34, 75.

10 Tarkiainen Tuttu, Eduskunnan val-itseminen 1907-1963.
Suomen kansanedustuslaitoksen historia IX, s. 22O.
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tultaessa epäkohta oLi suurin Oulun Läänissä.1 1 Maattoman

väestön aseman selvittärnlseksi asetettiinkin rrTilattoma¡r

väestön al-akomitearr v. 1901 . Komitean työn tulosten pe-

rusteel-l-a kilnnittyi huomio maaseudun yhtelskuntaluokkien
12asemaano

OuLun Läänissä, jossa v. 1901 oLi noin 263,000 asu-

kasta, ol-i irtainta väestöä 42.2 %.15 Omalla asuvia ruo-

kakuntia ol-i ruokakuntien koko m¿iärästä koko maassa 25 %¡

vuokramaall-a asuvia 74 % ja tilattomia 43 %14, kun taas

Oufun l-äänissä omall-a maalla asuvia 34 % ruokakuntien koko

määrästä, mutta koko väkil-ukuun nähden irtainta, maaharr

kiinnitettyä väestöä ol-i Oul-un Läänissä suhteellisesti
eniten. läänin väestön köyhyyden osoitus muuhun maaharr

verrattuna ol-i myös s€r että henkirahan maksusta vapau-

tettuja oli v. 19OO 57.1 % Ia:anj-n koko väestöstä, kun vas-

taava Luku koko maassa oli 50.O %.15

Valtion maanomistus ol-i läänissä runsas. Suomen

valtion koko maa-alasta, joka v. 1900 oli yhteensä

14.72O.140 }ra, sijaltsi 12.592.378 ha Oul-un l-äänissä.

Aatelille kuuluvaa maata l-äänissä ei ollut lainkaan. Pa-

piston virkataloille kuuluvaa maata o11 54.129 ha ja henkl-

l-ö11-1e, jotka elvät oLleet Suomen kansalaisia 1.3O5 ha ja

muil-l-e maanomistajille 3.916.288 L,u.16

SVT
Rasi
SVT
Rasi
SVT
SVT

II Katsaus Suomen tal-oudel-l-iseen
la Viljo, Suomen torpparlkysymys
If Katsaus Suomen taloudelliseen
la Viljo, Suomen torpparikysymys
II Katsaus Suomen tal-oudel-Liseen
II Katsaus Suomen taloudel-l-iseen

a

30
s

30
È

35
B2

11
12
16
14
15
16

tilaan B. s.
vuoteen 1909,
tilaan 8. s.
vuoteen 1909,
tiLaan B. s.
til-aan 8. s .

a

.B

216.

218.

7,
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Miten sltten viljelty maa jakaantui väestön kesken?

Tähtln 1öytyy vastaus seuraavasta asetelmasta.

vil e1 n maan akaantuminen omi stus suht en a vil e].
maan laa.Juuden mukaan Oulun 1ä¡ini ssä v. 1901
Kihla.kunta vil j. maata vi1j. maata maano

ykslt. om. keskim. ha,/ laaju
% maanomlst. all-e

mist. jak. vi1j.m.
uden mukaan /o yli
1Oha 1O-25ha 25-1AO 100

Salon kihlakunta
Sievi
Rau'bio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
0u1ai-nen
Pyhäjoki
Salon kp1l
Salon pit.
Vihanti
Rantslla
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto

91.4
98.1
98,8
96, g
97 ,2
gg.4
96.2
97 ,1
95.9
97,O
95.O
94.2
95.6
89.7
94.'¡
96.2

11.7
20.3
21.7
17.g
30.5
23.3
29.4
24.3
21,7
27.O
51 .8
40.9
34.9
46.7
67 .2
41.2

47.4
12.O

43.1
64.9
40,3
50,3
17,3
43,2
17,1
51 .9
43.9
46.5
24. B
32.2
34. O

33.3
12.O
20.5

9
¿)

t

a

a

o

5
1

01
508O
10
71
51
1

41
313
7510
811
o22
61

.9

.4

.7

.7

.0

.4

2

0
5
5
6
0
3

29.
19,
51.
33.
45,
35.
35.
42.
60.
55.
59.
47,
62.
75.

28. g
29.8
9.2

23, O

16.2
1j.2
21.O
9.9
1.9
6.6
6.4
7.3
4.o
2,6

Yht. /keskim. 96.1
Haapaiärven kilil-akunta
Pyhäjärvi
Rei sjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola

27.8 18.6 4O.2 38,7 2.5

92.
95.
95.
97.
94.
96.
95.
88.

44.
:18.
25.
19,
39.
35,
37,
37.4

8.
27.
14.
27.

6.
19.
17.
7.
4.

46.
46,
49.

62.7
25.2
38, B
23 .3
65.9
42, z
49.2
56.1

4
3
9
4
5
0
5
3
6

1

9
O

1
9I
7

6.

0.
1.
4.
6.
7.
4.
2.

6
9
3
3
8
4
I
¿
I

22,

23.
31.
25.
32.

6
9
0
4
1

5
2
0

9
6
4
4
4
8
7

Yht. /kesÈÍm. 93.9
Kajaanin kihlakunta

8.
50.6 1 .0 37.1 42,5 3.4

stilä a

Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin mlk
Sotkamo
Kuhmo
Ristijärvi

92.9
93.4
87.8
92.5
82.1
93.6

61.5
21.5
45.7
42.9
33.3
5'1

6.6
0.8
6,1
5.8
2.5
6.6

70.7
61 .B
51 .9
78,9

1

4
6
2
7
6

7

1

I
0
7
9
3

1

14.4
52.9
22,6
25.2
34.5
11 .0

67,9 1

27,9

17 Vennola J.H., Maanomistus Suomen maalaiskunnissa v. 1901
1. ja 2. sarake s. 118-327, seur:t sar:t s. 437-441.
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.maata vilj.maata maaomist. jak. vi1j.m.J
l-t. om. keskim. laajuuden mukaan ft y1i

%

lna/
maanomist. alle 1Oha 10-25ha 25-1OO 100

Hyrynsalmi
Suomussalmi
PuoLanka

90.1
85. o
88.0

42.1
9,3

25.3

4.7
61.3
21 .1 42.

6.2
o.2
Q.4

26
34
36

7..)
.8
,4

I
7
1

62.
t.

Yht. /keskim. 89.7
Oulun kihLakunta

83. g

33.6 19.1 30,6 47.1 4.2

70.
21.

30.
24.
17,
17.

Utajärvi
I'Íuhos
lyrnävä
Temmes
Lumijokl
Llminka
Kempele
Oulunsalo
Oulun m1k
Ylikiiminki
Kiiminkl
Haukipudasri
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo

91 .

97.
97.
96.
95.
gg.
97.
87,

54
19
49
29
33
59
42
4z
21
21
1B
11
14
43
22
60

1

93.

8
3
2
B
3
B
5
9
8
7
5
0
I
z
9

5
9
3
6
4
2
8
1

1

2
5
2
3
4
9
7

4.
35.
9.
z).
4.

15.
7.
6.

33.
15.
32.

9
7
2
I
I
6
2
7
I
7
I
6
5
2
0
I

o

a

15.
41.

20.

0
4
0
0
9
7
6
4
9
2
1

4
5
1

I
0

51.
50,
56.
49.
39.
71 .
34.
26.

5
2
4
B
2
¿

4
5
9
4
2
I
1

3
5

10. 0
1.5
9,3
).o
1.5

17.g
56.6
2.1
1.5
o_7

0.4
10.4

96.
95.
91.
81.
76.
96.

44,
47,
10.
13.
0.

34,
57.
41.
49.
37.
32.
54.
10.

26.
46.
14.
47.
31.
76. 12.8

Yht./keskim. 90.8
Kemin kihlakunta

35.O 28.8 31.6 39.3 6.3

Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin mlk
A,latornio
Karunki
Alkkula
Turtola
Kolari

95.1
96.1
82.3
95.9
81.7
94.5
94,3
gg.4
89,9
94,7
87.3

18.2
20.2

'l .0

1.0
o.2

o.3

5
7
7
B
1

9
1

6
7
5
5

a

o

a

65
56
64
44
37
44
33
57
54
59
42

9
I
3
3
5
9
3
0
I
0
1

10.
14,
22,
35,
52.
27.

15,9
17 .4
12.3
21.5
11.O
14,1
18,5
16,5
25.4

58.
35.
21.
24.
(,

23 .6
29.2
13,0
18.9
10.4
30,2
8.4

11.4
23.2
16.5
50,4

Yht. /keskim. 91.O
Lapin kihlakunta
Muonio
Enontekiäinen
Kittilä
Sodanl<y1ä
ïnari
Utsioki

16.6 30.6 49.9 19,3 O.2

96.3
95.O
94. O

92.7
79.5

15.3
11.7
22.3
22.3
19.8
2.8

18.2
23.3
11.4
10.6
10.9
gg.4

71.7 10.1

3
I

0
37.5
40. B
25.9

76.7
51 .1
49.3
62. 5
1.6

0
82 Ê

Yht. /kêskim.
Koko lääni
Koko maa

6

3

Z

91

92

9z

19.3
28.1
19, g

17.9
21.3
36.9

52.6
35.9
36.5

29.3 O.2
36.6 3.2
24.2 2.4
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Edellä esitetyn tlLaston perusteella on viljellyn
maan omistussuhteÍd.en perusteella tehtävissä seuraavia

havaintoja, jotka osoittavat eräitä riippuvuussuhteita
sosial-istisen äänestyskäyttäytymlsen ja maaonaisuud.en ja-

kaantumisen väl-ill-ä. Tarkasteltakoon kutakin saraketta

erikseen.

221. Yksitvis- vai yhteisöouristus

Peltoalasta ol-i koko maassa yksityisomistuksessa

92.2 /o. 0u1un läänissä luku ol-i lëihes sama, 92.7 %. Kih-
l-akunnittaln tarkasteltr.¡na nähdään KaJaanin kihlakunnan

(89.7 ) ja Oulun kihl-akunnan (90.4) ¡aeineen aLle maan kes-

kitason. YksityÍsessä ornistuksessa viljeltyä maata oLi

eniten Salon ja HaapaJärven klhlakunni-ssa.

Ol-iko sitten eroja kuntien kesken ja miténnämä

eroavuudet komeloituvat äänestyskäyttäytymisen kanssa?

Voidaan kenties olettaa, että maaomaisuuden
^-.v_-.,--:-_..f -.-

keskit en

voimakkaas_--\-^-
öill-e tms. oli ehkä poliittista käyttäytymistä radikaalis-
tava tekijä.

Sal akunnassa läänin kes

keavat lëiJ:es kaikki kunnat ja nimenomaan ylöspäin. Kun tä-
hän korkeaan lukuun liittyy se, että peltoala on keskitty-
nyt muutamien suurten tilojen haltuun, kuten Vihannissa,

Rantsilassa, RevonlahdelLa ja Siikajoella, on näillä tyy-
tJrmättömyyttä synnyttävillä teki jöillä yhdessä yhteyttä
sosialistisen äänestyskäyttäytymisen kanssa.

ti yksityisille tai toisaalta yhteisöille, yhti- (
- =---z-\----./---1-

kiarvosta 92.7 % poik-
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Haanaiärven kihl akrrnnassa void.

tehdä edel-lisen kaltainen havainto.

'J('/IJ,O

aan Pulkkilan osalta
2o,? ( ?

til 
" ". 

', ), ') ( \.' -.

Ka.iqqflin kihl.akun4assa erot.buu erikoisen selvästi
Kuhmo, jossa yksityisten omistuksessa viljellystä maasta

on vain 82.1 %. Siel-lä peltoalat näyttävät voittopuoli-
sesti oLevan suurtl]ojen hal-lussa. Kuitenlcaan Kuhmo ei

vieLä 1900-Luvun aLussa ollut kovin voimakkaasti sosialis-
tinen - myöhemmin kyllä. Punaisena alun al-kaen esilntyvät
säräisniemi ja Kajaanin maalaiskunta erottuvat muista siinä,
että vil jelty maa näissäkin ol-i varsin sel-västi keskittynyt.

Oulun kihl-akunnassa läänin ke skiarvos ta poikkeavat

al-aspäin näkyvimmin Utajärvi (83.9) ja pudas järvl (At. t )
sekä Taivalkoski (7ø.2¡. Nä1stä jokaiseen liittyy vielä
piime, että peltoala on keskittynyt suurtiloille. Kui.-

tenlcin näistä vain Utajärvi on punaisuuteen taipuva, l<un

taas Taival-ko ski a Pudasjärvi ov tävdellisiä noikkeuk-

s-ia. Samaan ryhmään void.aan lukea myös Kuqsamo, jossa

yksityisomistuksessa oLeva¡r viljellyn maarr määrä on Läänin

korkeimpia (96.9) j" jossa myös suurvlLjelmiä on runsaasti,
mutta jossa sosialistj-en kannatus on läänin aLhaisimpia.

Huomion ansaitsevat rnyös OuLun ympäristön pienet

kunnat Kempele, OuJ-unsalo ja 0u1un maalaiskunta, joissa
yksityisomis'bus on keskimääräistä alhaisempi, mutta joissa
peì-toala on keskittynyt. Yhdessä nämä tekijät näyttävät
oleva.n yhteydessä voimakkaaseen sosial_istiseen käyttäy-
tymiseen.
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z
Kemin kihl-akunnassa Rovaniemi ja Simo sekä Turtola

jäävät selvimmin afle keskiarvon. Näistä ensiksi mainittu

ei oLe punainen, mutta jälkimmäiset kylläkin. Ylöspäin

poikkeavat eniten Kemijärvi ja Tervola, joilla kummalLa-

kin on taipumusta punaiseen käyttäytymiseen.

lapin kihLakunnassa vil jeltyä maata on vëi^Ìriten yk-

sityisten hallussa fnarlssa (79.5), mutta sosialismin kan-

natus oli sieLlä heikko.

Yhteenvetona todetaan , ettei viljelì-yn maan ja-

kaantunisel-l-a yksityisen ja yhteisöomistuksen kesken

näytä oLevan ratkaisevaa merkitystä poliittiselle käyt-

täytymiselle, mutta sen sijaan kun omistussuhde poikkeaa

suuresti puoleen taikka toiseen läänin keskiarvosta ja

kun siihen liittyy viljellyn maan keskittyminen yksien ja

harvojen suurten tilojen haltuun, näyttävät nänä tekijät
yhdessä olevan yhteydessä poliittisen radikalismin kans-

sâ. Nämä piirteet ovat nähtävissä useissa ttpunaisissar

kunnissa. TäydeLlisen poikkeuksen muodostavat kuitenkin

Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi, joi.ssa maaomaisuus

ol-i keskittynyttä, rnutta jolssa sosialismi ei saanut kan-

natusta.

222. Viljellyn maan määrä tilaa kohden

Vj-ljeltyä maata oli v. 1901 maassamme tilaa kohden

19.9 h,a. Oul-un l-äänlssä sitä oli 28.1 ha eli huomatta-

vasti enemmän kuin maassa keskimäärin. Kihlakunnittain

tilanne oli ser että Oul-un kihlakunnassa o1i eniten, 35.O hât
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ja suuruusjärjestyksessä niin, että Kajaanin kihlakun-
nassa 57.6 }la, Haapajärven kihlakunnassa JO.6 }ra, SaLon

kihrakunnassa 27.B t,a, lapin kihLakunnassa 19.7 ha ja

Kenrin kihLakunnassa 16.6 tra.

Kun maatalous oli ehd.oton pääelinkeino koko läåi-

nissä,'.'voidaa¡r peltoalan' näärän katsoa antavan kuvan

kunnan varal-lisuudesta mitattuna keskimäärin tilaa koh-

den. Suuren poikkeavuu-d.en puoleen taikka toiseen alueen

keskj.arvomäärästä 28.1 ha void.aan olettaa oLevan yhtey-

dessä poliittiseen käyttäytymiseen.

It,Ø
SaLon kihlakunnassa eniten alle keskiarvon jäi

Sievi (llll ha), ioka oli myös pientilavaltainen kunta.

Sievi ei alun alkaen esiinny kovin punaisena, mutta nyö-

hemmin kylläkin. Keskiarvon yläpuoleLle nousevat näky-

vimmin Vihanti (5t.a¡, Rantsila (40.9), Revonlatrti (46.7)

ja Siikajoki (67.2), kaikki punaisia kuntia. Varsin kor-
kean Lukema¡r (41.2¡ saavutti myös Hailuoto, jossa maa-

omaisuus oLi vahvasti yksityisten käsissä ja jossa pelto-
ala oLi jakaantunut v6.rsin tasaisesti eri tilakokojen
kesken, rnikä puolestaan ei ruokkinut poliittista radÍ-
kaLlsmia.

ärven kihlakunnassa alLe keskiarvon jäävät

eniten Reisjärvi (de.6) ja Nivala (19.4), ioista kumpi-

kaan ei esiinny punaisena. Ylöspäin poikkeavat Kärsä-

mäki (39.4), Haapavesi (35.e¡, pulkkila (37.7), piippola

(37 .O) ia Kestllä (37 .Z¡, joilla kaikllla Kärsåimäkeä
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lukuunottamatta on taipumusta punaiseen käyttäytymiseen.

Kärsämäki on tässä suhteessa, sa^noj.n kuin maata omista-

mattomien ruokakuntj.en määrässãikin (ks.s61 ) poikkeus

muista: oLosuhteittensa puolesta sen odottalsi olevan

sosialismiin taipuvan, mutta sitä se ei kuitenkaan ole.
" Kajeanin k:i¡hlakunnassa jäävät Ristijärven ja Suo-

mussal-men peltoalat tíLaa kohden lähes alhaisimmiksi koko

läänissä - vain utsjoella on vä]remmän peltoa tilaa kohden.

sekä suomussalmen että Ristijärven peltoala on keskittynyt
suurten tilojen haltü.urlo Kunnat eivät ky]läkään heti vüo-

sisadan al-ussa l-ukeutuneet punaisiin alueisiin, rnutta

myöherunin tulivat sosialistisiksi. Edellytykset siis
olivat tässä suhteessa olemassa jo v. 1901. - päinvas-

taiseen suuntaan poikkeavia ovat Säräisniemi (61,5) t

Kajaanin mlk (45.7), Sotkamo (42.9) ja Hyrynsalmi (42.1¡.
Kaikki mainitut ovat alun alkaen punaisia tai lähel]-e
läänin keskiarvoa nousevia.

OuLun kih lakunnassa kauimmaksi keskiarvosta jäävät

l¡luhos (19.7) , 0u1un mLk (zt .e) , ylikiiminki (21 ,7) , Hau-

kipudas (t1.6) ¡a ri ç14.5). Kaikki nämä ylikiiminkÍä
lukuunottamatta ovat punaisia kuntia. ylöspäin poikkeavia
ovat sel-vimmin Utajärvi (54,9) , Tyrnävä (49.2¡ , liminka
(59.6¡, Kempele (142.2), ouLunsalo (42.7), pudas järvi (+7.2)

ja Kuusamo (60.1). Näistä kaikki muut paitsi pud.asjärvi ja
Kuusamo, ovat punaisia tai punaisuuteen taipuvia.
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Kemin kihl-akunnassa alhaisimmat lukemat ovat

Kuolajärvellä (ß.2), Rovaniemel-lä (15.9), Tervolassa

(17 .4), Simossa (12.3) t Al-atorniolla (1t. t ), Karungissa

(14.1) ja Turtolassa (16.5). läänin keskiarvotasoLle

nousevaa kuntaa ei ole yhtään. I(eskiarvon alapuoLelle
jäävistä kaikki, Rovaniemeä lukuunottamatta, ovat punai-

sia kuntia.

lapin kihlakunnassa peltoalat jäivät jo luonnon-

olosuhteista johtuen alLe läåinin keskitason. Nämä sei-
kat huomioon ottaen peltoalat eivät ole vertailukelpoiset
]äänin muid.en osien kanssa,

Yhteenvetona on todettavissa että korkea pelto-
åt1an määrä tilaa kohden ja vastaavasti keskimääräistä

alhaisempi määrä on yhteydessä punaiseen käyttäytymi-
seen. Maaomaisuuden keskittyminen on ollut sosiaLismia

ruokkiva tekijä. Täydellisiä ikkeuksia tästä pääsään-DO

nöstä ovat kuitenin Kuusamo ,ìa Pudasjärvi ja vtihäisemmässä

määrin myös Ylikiir¿inki ja Kärsä4äki.

223. Maanomista ain jakaa¡rturnin en viL.jellvn maan

laajuuden mukaan

Suomen maanomistajat jakaantuivat viljellyn maan

laajuuden mukaan v. 1901 siten, että all-e 10 ha tiloille
heistä tuli 36.9 %¡ 1o-2j ha tit-oille 36.5 %t 2j-1oo ha

tit-oille 24,2 % ja yli 100 ha tiloitle 2.4 %. 0uLun lää_

nissä alle 10 ha tiloille heitä tut-Í 2t.7 %¡ 1O-Zj ha ti-
loitle 35.9 %, 2D-100 ha titoill_e 76.6 % ja yri 1oo ha

tiloille j.2 %. Maa¡omistajat oLivat siis oulun läänissä
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\/peltoalan suhteen varakkaampia kuin maassa keskimËiärin.

All-e 10 ha tll-oille maanomistajia tuli Oulun läänissä

eniten Oul-un ja Kemin kihlakunnissa (edeLlisessä 28.8 %

ja jälkimmäisessä 50.6 ?6). Suuria yli 1OO ha viì- jelys-
tiloja. oli eniten Oulun kihl-akunnassa.

Mitä sitten maanomistaja.in jakaantumlnen peltoalan

suhteen voisi kertoa poliittlseen käyttäytymiseen nähden?

Ainalcin voisi olettaa, että peì-toalan keskittyminen ja

vastaavasti hajaantumj.nen lukuisil-le pientiloil-l-e saat-

taisi oll-a kateuden ja kaunaj-suuden aihe, joka puoÌestaan

ruokkisi radikaal-ia käyttäytymÍstä. Nyt tarkastel-faan

kihlakunnittain ja kunnittain näiden kahden tekijän mah-

dol-l-ista yhteyttä sosialistiseen käyttäytymiseen.

Sal-on kihl-akunnassa maanomista jia tuli suurtilojen
osal-l-e keskimäåj.räistä runsaatnmin Vihannissa 15.O %t Re-

vonlahdel-l-a 11.6 %, SiikajoeLla 22.O % ja Rantsilassa

515 %. Näis bä muut paitsi R¿rrtsila ovat voimaklcaasti

sosial-istisla kuntia ja Rantsll-akin v. 191O noin 20 %-sen

kannatuksen kunta.

Plenille, alle 10 peltohehtaa.rln tiloil-1e tuli
maanomistajia eni,ten Sievissä 47.4 %, Ylivieskassa 28.8 %,

Alavieskassa 29.8 % ja l4eri järvellä 27.o %. Näistä yksi-
kään kunta ei ole punainen, joskin näistä Sievi myöhemmin

tuLi varsin voimakkaa¡r soslalistisen käyttäytymisen kun-
-\naksi.^/ Näyttää kuitenkin siLtä, ettäi maanomistajien

x) SDP:n osuus Sievissä oli vuoteen 1919 mennessä kasvanut
27.8 %:iin, ja puolueen jakaannuttua sievil-äiset siirtyi-
vät muiden pohjoissuomal-aisten tavoin 1ähes tyystin puo-
lueen radikaalimpaan, kommunlstiseen siipeen. Kommunistien
saama osuus kaikista äänistä ol-i Sievissä 1922-1929 22-23 %(SVf Eduskuntavaal-itilastot tgig, 1922-29).
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jakaantumisel-la lukumääräl-tä¿tn korkean a pienille t1loil-l-e

ol-e yhteyttä sosialistlseen käyttäytymiseen.

Haa.pajärven kihl-akunnassa suurtiloil-Le tul-evia

maanomistajia oli keskimääräistä enemmän Pyhäjärvel-Lä

6.1 %, Kärsämäellä 4.7 %, Haapavedel-l-ä 6.9 %, Pulkkil-assa

7.8 % ja Piippol-assa 4.7 %. Näistä vain Pul-kkila on pu-

nainen kunta, mutta ?ilppola ja Haapavesikin punalsuuteen

taipuvia.

Keskimääräistä enenmän - yli l-äänin tason 21 .3 %

meneviä - pientil-o1lL.e jakaantuvia. maanomistajia tuli
vain kahdessa kunnassa, Rgisjärvellä 27.9 % ja Nivalassa

27.4 %. Kumpikaan näistä ei ole voimakkaan sosialisti-
sen käyttäytymisen kuntia.

Ka.iaanin kihlakunnassa oli suurtiLo jen osa1le tu-
l-evi-â maanomistajia enj-ten Säräisniemellä 16.6 %, Kajaanin

maalaiskunnassa 6.1 %, Sotkamossa 5.8 %¡ Ristijärvellä
6.6 % ja SuomussalmeL]a 6.2 %. Näistä kol-me ensiksi mai-

nittua ovat alun alkaen oll-eet punaisia ja kaksi viimeksi

mainittua tul-ivat vuosi vuodelta voimakkaammln sosialis-
tisiksi ja punainen käyttäytyminen tul-i niissäkin pysy-
... x)vaKsl_. '

Pientilojen osal-Le tul-evia maanomistajia tul-i

enlten Suomussalmell-a 61 .7 ofl, joJJ-e kunnall-e on myöhemrnin

ollut tyypillistä voimakas punaisuus.

, 1919 ol-i SDP:n osuus äänistä Suomussal-mel-1a 31 ,6 %
a Ristijärvel]ä 18.7 %. Kommunistien saama äänlmäärä
922-1929 oli Suomussalmel-La 45-52 % ja Ristijärvellä

tullut niin kom-17-21 %. Rlstijärvestä el kuitenkaan

x ) vj
1

munistinen kuin Kainuun kunnista yleensä. (SVf Edus-
kuntavaal-itil-astot 1919, 1922-1929) .
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Oulun kihlakunnassa suurtiLoille tulevia maanomis-

tajia oli ylÍvoimaisesti eniten koko läänissä ¡ 56.6 %

kunnan maanomistajista. Runsaasti heitä tuli myös Uta-

järve1lä 1O.O %, limingassa 17.9 %, Tyrnävällä 9.3 %)

PudasjärveI]ä 10.4 % ja Kuusa^urossa 12.8 %. Näistä kaikki
muut paitsi Pr¡dasjärvi ja Kuusamo ovat punaisia tai pu-

naisuuteen taipuvia. Poikkeuksen muodostavat siis Kuu-

salno ja Pudasjärvi. Pudasjärvi tosin saj. 1920-luvun

lopuLla punaista väriä niin, että kornmunistien kannatus

nousi 'lg2g vaal-eiss a 2'l .1 %:iin.19

Pientil-ojen osalle tuLevia maanomistajia oli eniten

MuhokseLla 35.9 %, OuLun maalaiskunnassa 73.1 %, Kiimln-
gissä 32.5 %t Haukiputaal-La 44.2 16 ia Ïissä 47.3 %. Nä-

mä kaikki Kiiminkiä lukuunottamatta ovat punaisla kuntia.

Kemin kihl-akunnassa suurtÍlo jen osalle tulevia maan-

omistajia ei oLl-ut l"äänin keskitason 3.2 % ylittävästi
yhdessäkään kunnassa. PientiJ-ojen osalle tulevia ftââtr-

omistajia oli eniten Tervolassa 55.2 %, Simossa 52.5 %,

Al-atorniolla 58.3 % ja Karunglssa 75.O %, Kaikki nämä

ovat punaisia kuntia.

lapin kihl-akunnassa maanomistajia tuli suurtilo ja

kohilen eniten Kittilässä ja Sodankylässä, jotka myös

oLivat punaisimpia. UtsjoeLla oli pienen peltoalan ti-
loja eniten, mutta kun suurviljelnätiloja ei oL1ut, €i
tämä näytä jyrkentäneen poliittista käyttäytymistä.

19 SVT XXIX Vaalitilastoa 14, lduskuntavaalit v. i929.
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Yhteenvetona on todettavissa , että niissä kunnissa

mÍssä maanomistajia jakaantui keskimääräistä enemmän suu-

ren peltoalan - yli 100 ha - omaaville tiloille, oli myös

sosialistinen äänestyskäyttäytyminen keskimääräistä voj.-

makkaampaa. Poikkeukse.n säännöstä tekevät täydellisestÍ
Kuusamo ja Pudasjärv1, jäIkimmäinen ei tosin yhtä sel-
västi kuin Kuusamor si11ä Pudasjärvi myöhemmin omaksui

punaisen käyttäytymisen piirteitä. Sen sijaan silLä
seikallar että maa¡romistajia jakaantui keskimääräistä

runsaammin pienille alle 10 ha peltoalan omaavill_e ti-
loiller êi näytä olevan yhtä ratkaisevaa yhteyttä punai-

seen käyttäytymiseen. Kuitenkin ilmiö on näkyvä silloin,
kun erittäin suuri osa maanomistajista sijoittuu pienti-
loil-le (suomussal-mi, Muhos, 0u1un maal-aiskunta, Haukipu-

d^as, Iir ÍIervola, Simo, Alatornio ja Karunki). (po.it-

keuksgna on Kiirninki). Maanomistajaluokan aLhainen

peltovarall-isuus on siten varsin seLvässä komeLaatio-
suhteessa kunnan sosiali.stiseen äänestyskäyttäytymiseen.

224. Kuntien peftoaLa suhteessa väkil-ukuun

Missä näärin pelto-omaisuuden jakaantumisefLa

asukasta kohden kunnittain on Í.hteyttä punaiseen käyt-
täytymiseen iLmenee seuraavasta asetelmasta:
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Oul-un läänin kuntlen peltoala 1O0 asukasta kohd.en v. 1 901
20

Salon kihlakunta
Sievi
Rauti o
Ylivieska
.A,lavieska
Kalajoki
Merij
0uLai
Pyhäj
Salon
Salon
Vihant
Rantsl
Paavol
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto

Pyhäjärvi
Rei sjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä
Kesklm. 226.2 ha

Kemin kihlakunta
137.6 ha
139.
97.

129,
107.
1

Keskim. 241.8

Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
lemmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
OulunsaLo
OuLun m1k
Ylikiiminki
Kiiminki-
Haukipudas
Ii
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo

Oul-un kihlakunta
334.6 ha
134.
731.
209.
238.
298.
725.
177.
78.

166.
190.
94.

135,
96.

290,
126.
417.

Keskim . 241.8 ha

Kajaanin kihlakunta
Säräisniemi
Paltamo
KajaanÍn mlk
Sotkamo
Kuhmo
Ristijärvi
Hyrynsalmi
Suomussal-mi
Puolanka
Keskim. 222.0 ha

Lapin kihlakunta
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
ïnari

s oki
Kesklm. 206,5 ha

ärvi
nen
okl
pit.

151 ,5 ha
2O7 15 It

191.g rt

199.0 rr

270.6 n

223.5 tr

271 .6 'l299.5 rt

225.1 n

199,O rr

317.8 n

280.4 rt

171.9 n

298.1 tt

493. 4 rr

361.2 rr

4rt
2n
2rt
9rt
Brt
0rt
0n
6il
1n
4ll
0il
ort
.1 il
2rt
8?r
81r

kpli
i
1a
d.

haha
il
tt
ll
It
It

0
r
It

9
3
1

I
I
1

1

2
6

199,
157.
282.
248.
243,
269.
258.

Keskim. 246.9 ha

Haapa.iärven kih lakunta
285.
157.

323,9
135.5
272.2
271.O
226.1
256, 2
299, 0
76.5

177 ,2

Kuolajärvl
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemln m

6
9
4
0
2

It
il
n
n
n

137.8 ha
122.
226.
253.
212.

41.

9
9
4
o

t?

ll
n

il
It

Koko I äni 214.

ha

ha

Kol<o maa 131.3 ha

20 Vennola J.H. ¡ s. 32-37.
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Havaitaan, että jos jätetään perimmäinen lappi
huomioon ottamatta, jää Kajaa¡rin kihlakunnan peltomäärä

suhteel-Lisesti pienimmäksi (Z2Z.O ha/'lOO as), mutta aika

lähelle sltä jää Haapajärven kihLakunnanlcin peltoala
(226.2 ha/100 as). Srot kihlakunnittain eivät oLe

kuitenkaan merkittävän suuret, ja kaikissa kihlakun-

nissa ylitetään maan keskitaso erittäin reilu.sti.
Mutta mil-laiset peltoalat olivat asukasta koh-

den punaisissa kunnissa? Tarkastellaanpa asj.aa kihla-
kunnittain.

S alon kihlakunnassa nousevat y1i Iäänin keski-
tason 214.5 ha sel-vimnin Rautio, Kalajoki, Meri järvi,
Oul-alnen, Pyhäjoki, Sal-on pitäjä, Vihanti, Ratsila,
Revonlahti, Siikajoki ja Hailuoto. Joukossa on sekä

punaisia että porvarillisia kuntia, joten korkea pef-
toala sinänsä ei näytä merkitsevän mitään. Mutta kun

verrataan korkeiden peÌtoalojen kuntia peltoalan ja

maanomistajien väliseen suhteeseen (s.69) havaitaan,

että rnissä oli suurtiloja (Vifranti, Revonlahti ja

Slikajoki) ja sama*la runsaasti myös peltoalaa tilaa
kohdenr or myös sosiaListinen käyttäytyminen keskimää-

räistä volmakkaarnpaa. Mikäli peltoala on jakaantunut

tasaisesti, on porvaril-Linen käyttäytyminen enemmä,n

vaLlitseva,

Vastaavasti, jos peltoalaa asukasta kohden on

vähän ja mikäli kunta on pientilavaltainen peltoaloi-
hin nähd.en, on sosialistinen äänestyskäyttäytyminen



83

todennäkölsempi kuin ponrarill-inen asennoituminen

(Paavola, Sievl).
Haapajärven klhlakunnassa korkeimmat peltoalat

oliva.t Pyhäjärven, Kärsämäen ja Piippolan kunnissa.

Al-halsimmat lukemat saavutettiin Reis järve.J-lä, Haapa-

järve11ä ja Nivalassa. Kumpaankin ryhmään ¡nahtuu sekä

sosialistisen että porvarillisen käyttäytymisen kuntia.

Mutta samoin kuin SaLon kihLakunnassa, voidaan Haapa-

järven kihlakunnassakin korkean peltoalan ja peltoalan

keskittyneisyyden sekä sosial-istisen âänestyskäyttäy-

tymisen komel-oituminen (puttt<ita ja Piippola).

Kajaanln kihl-akunnassa erottuvat punaisuutta suo-

sivat tekijät, peltoalan vähyys ja äärlmmäinen runsaus,

selvemmin kuin muuall-a läänissä, Säräisniernellä, pu-

naisessa kunnassar on peltoa 727 ha 100 asukasta kohden,

rnutta peltoala on keskittynyt suurbil-oil-l-e (ks. s.69).

Aärimmäisen vähän, vähemmän kuin missään muussa kunnassa

perimmäistä lappia Lukuunottamatta, on peltoa Suomussal-

mella (0.76 ha/asukas) ja sekin on jakaantunut pikkuti-
l-allisten kesken, eikä suurtilo1}a ole, ja kunta kääntyi

vähitellen sosial-ismin kannal-le. Säräisni.emen kanssa

sarnoja piirteitä, joskaan ei niln selvinä, esÍintyy
myös Kajaanin ml-k:ssa ja Hyrynsal-mella.

Oulun kihl-akunnassa tavataa¡l korkeat peltoalat
jälleen punaisÍsta kunnista, Utajärveltä, Tyrnävältä,

llmingasta, Kempeleestä (7ZS na¡1OO asukasta - läänin

korkein lukerna), joissa myös peltoalan keskittyminen
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isoille tiloil-le on havaittavissa. Mutta oo ikkeuksen

muodostavat taas Kuusamo (417.9 lna/1OO as., rnikä on

läänin kol-manneksi korkein luku) ja Pudasjärvi jotka

misestä huolimatta eivät ole sosialistisia.
Vastaavasti punaisuutta suosivia piirteitä ta-

vataan myös slten, e'btä peltoalaa on vähän suhteessa

väkil-ukuun. Muhos, 0u1un mlk, Haukipuda.s, Ii ja l(ui-
vaniemi ovat tässä suhteessa silmään pistävät.

emln kihlakunnassa erot peltoalojen suhteen

eivät kuntien kesken ol-e suuret. Alhaisin peltoal_a

asukaslukuun nähd.en on Rovaniemellä, mutta kun kunta

oli jo taajamavoittoinen, ei lukemaa voida pitää aivan

vertauskelpoisena. Koska kihlakunnassa ei ollut pal-
jon suurtifojakaan (s.70), ei muihin kihlakuntiin ver-
rattavia johtopäätöksiä voida tehdä. Kuitenkin kiin-
nittyy huomio siihen, että syrjä1sessä ja punalsessa

Kuolajärven kunnassa ol-i kihlakunnan toiseksi korkein
peltoala suhteessa väkilukuun. Maaomalsuuden jakaantu-

minen ei ol-e ol-l-ut ainakaan ratkaisevassa määrin pu-

naisuutta synnyttävä tekl jä.

in kÍhlakunnassa ei peltoaLoissa asuka.sta koh-

den ole surrria eroja, kun otetaan huomioon maantieteer-

l-iset ol-ot. Peltoalat pienenivät pohjoista kohti m€û-

täessä ja luontoiselinkelnojen merkityksen kasvaessa.

Yhteenvetona todetaan , että peltoalat asukasta

kohden ol-ivat pienimmät Kainuussa, muid.en kih]akuntien
kesklnäiset erot olivat vähäiset. Kun'bien kesken esiin-
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tyi varsin suuriakin eroja. Suuret peltoalat omaavat

kunnat ol-lvat yleensä selJ-aisia, että maaomaisuus ja
pe1lot olivat keskittyneet 50-100 ja yli 100 peltoheh-

taarln tiloil-l-e. Îäl-lalnen pelto-omaisuuden keskitty.-
mlnen on läÌres poikkeuksetta ol-Lut yhteydessä kunnan

voÍmakkaaseen sosialistj.seen äänestyskäyttäytymiseen,

Sätinnöstä poikkeaa täydellisesti vain Kuusamon kunta,

jossa o1i läänin kolmanneksi suurimmat peltoalat asu-

kasta kohden, mutta joka sil-ti on olLut voimakkaasti

porvarilLinen ja vaikka pelto-omaisuus on olLut kes-

kittynyttä suurtil-oil-l-e. Toisena poikkeuksena on Pu-

dasjärvi, joka sekÍn oli vuosisadan ensimmäisell-ä vüo-

slkymmenell-ä voinakkaasti porvarillinen, mutta kylläkin
myöhemmin, vasta 1920-Luvun lopulla, on saanut varsin
voimakasta punaista väriä.

Toi-sena pääsääntönä voidaan pitää, että plentila-
valtaisuus on ollut omiaan edistämään sosialistista
käyttäytymistä, ja sitä suuremmalla syyllä, jos pien-

til-ojen vastapainona on oll-ut korkea suurtiLojen määrä.

Vastakohtaisuu-d.et ovat ruokkineet radikaalista äëinestys-

käyttäytymistä,, tässä tapauksessa sosialismia. Tämä

käyttäytymismuoto ei kuitenkaan ole aivan ehdoton,

sil1ä pienten peltoalan omaavien kuntien joukossa on

myös porvarillisen äänestyskäyttäytymisen kuntia.
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225. PeLtoalan omistussuhteet ja sosialistinen
ääne s tyskäy t t äytyminen

Pel-to-omaisuuden omis bussuhteiden peru.steella on

havaittavissa varsin selvää riippuvuussuhdetta sosialis-
tiseen kriyttäytymÍseen. Siel-l-ä missä on oll-ut }e_gt itn3a-

räistä enemmän _pe_ltoa asukasta kohden ja missä lisäksi
on pelto-omaisuus ol-l-ut keskittynyttä suurtiLoi.ller oû

.r.\

î r,.l)i'\

.\i
)) '

'Çr
.)/\'\ -

:)

l

sosiaLismin kannatus oll-ut keskimääräistä voimakkaampaa.

Tämä on havaittavissa ylipäänsä kaikissa punaisissa kun-

ni-ssa.

Punaisuutta suosiva tekijä on olLut myös peltoalan

?]bailuus asukasta kohden, ja etenkin jos keskimääräistä

korkeampla osa maânomistajista on jakaantunut nä1L1e pie-

nil-l-e, alle 10 peltohehtaarin til-oill-e. Poikkeaminen

keskiarvolsta on yleensä radikaallstanut poliittista
käyttäytymistä,

Polkkeuksia näistä pääsäännöistä ovat Oufun kihLa-

kunnan koil-l-iset kunnatr rs. Koil-lismaa. Näiden kol,nen

kunnan Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven fredellytyk-

setrt tul-la punaisiksi ovat ol-leet l-ähes yhtäläiset sel--

l-aisten kuntien kanssa, joissa peltoa on ollut suhteel-l-i-

sen paljon ja joissa pelto-omaisuus on ol-l-ut varsin kes-

kittynyttä - Taiva.Ikoskel-la ei tosin siinä määrin kuin

sen naapureissa -, mutta siitä huo1imatta nëimä kunnat

ovat ol-l-eet voinakkaasti porvarilLlsj-a. Poikkeuksiin

l-ukeutuu myös Kärsämäki ja joissakin suhteissa myös

Nivala. Edellytyksiä punaiseen väriin ol-isi ol-l-ut, mutta

toisin on käynyt.

lì
I
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Näin siis hav¿itaanr että vaikka maanomistaja-

Luokka käsitti usein vain vähemmistöosan kunnan koko

väkiluvusta ja jopa maanviljelijäväestöstäkinr oil Ílââll-

omistajaväestön varalLisuusteki iöillä selvä korrelaatio-

suhile sosialistiseen käyttäytymiseen. Tämän ei tarvitse
merkitä sitä, että vähävarainen maanomistaja ol-isi ää-

nestänyt sosiaListista puoluetta, vaan pikemminkin sitä,

että maaton maalaisväestö teki poliittiset käyttäytymis-

ratkaisunsa paljolti sen mukaan, nii-laiset olosuhteet

hänell-ä itsel-Lään ja hänen ympäristössään olivat.
Siihen asiantil aan, että suurtil-aval-taisissa kun-

nissa oli sosialistinen väri varsin yleinen, on olemassa

se luonnol-Linen selitys, että suurtiloil-l-a tarvittiin run-

saasti palkkatyövoimaa ja että suurtj-lojen mailla oli 
--\

myös vuokraajíu21, jotka kaikki toki asennoituivat

enemmän vasemmistoLaisesti kuln oikeistol-aisesti. Esi-

merkkinä tästä on suurtiLavaltainen ja suhteell-iselta

peltoalataaan låläåin-rikkain kunta Kempeler jossa työ-

väenliike sai jo 1800-l-uvun puolella vanka¡r jalansijart

ja myös sosialismin tiel-le lähdettiin ensimmäisten työ-

väenyhdistysten joukossa l-ään1ssä 32 (Uu. myös sivu/9).

21 lento Reino, Maassa:nuutto ja siihen vaikutta¡reet tekijät
Suomessa vuoslna 1879-1939, s. 'lO¡ 94.

22 Soikkanen Hannu, Sosialisrnin tulo Suomeen, s. 2O2-2O7.
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23. Maata p4çþt¡4attomat ruokakunnat

EdeLlä on jo (luvussa 1.) käsitel-ty maanviJ-je1ys-

ja teollisuusseutujen suhdetta, sosial-lstiseen äänestys-

käyttäytymiseen ja havaittu, että mÍtä teoll-istuneempi

paikkaunta on, sen punaisempi se olt. Samoln on tod.ettu,

että niissä kunnissa, missä vail-la vakinaista ammattia

tai ryhmään rrtuntematonrr kuuluvia on keskimääräistä

enemmän, myös sosialismin kannatus on keskj-määrälstä

voimakkaampi.

Samoin on havaittu (s.61-64), että nlissä kun-

nissa missä maata omistamattomia ruokakuntia on keski-

määräistä enemmän, myös sosial-ismin kannatus ohr eräin

poikkeuksin keskimääräistä voirnakkaampaa.

Nyt herää kysymys keitä nämä maata omistamattomat

maanviLjelijäluokkaan kuuluvat ol1vat, miten he jakaan-

tuivat kunnittaln ja miten heidän suhteel-linen l-ukumää-

ränsä suhtautuu kuntien punaiseen väriin?

Maanvil- jelysväestön jakaantuminen vuokraajiin ja

maanvil- jelystyöväkeen il-menee seuraavasta asetelmastaS6

Kihlakunta Pääasiassa maa¡.vi l_i el-vksestä eLävä väestö
% kunnan koko siitä vuok- ssitä maanvi]-j.
väkiluvusta raajaväest.% väestöä eri ruo-

kakunnassa %

Sal-on kihLakunta
Sievi
Rautio
Yl-ivieska
Al-avieska

85.3
92. 1g6.g
76.2
75.6
81.5
78.0

5.2 I 1,6
t.Ò(,f
c.¿
¿/7D.t)
rC'?/

qlt ¿

2.7 r

2.7 (

3.2
5.9 |

24.
76.
40.
22,
37.
35.

7
6
9
5
7
6
7

Kal-a
Merl

oki
ärvi

j
J

Oul-ainen 77 a

26 Gebhard Hannes, Maanvil-jeJ-ytyöväestö, sen suhde muihln
el-inkeinoihin ja sen yhteiskunnallinen kokoonpano. Ti-
l-attoma¡r väestön alakomitea. s. 114-127.

\
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Pyhäjoki
Salon kappeli
Salon pitäjä
Vlhantl
RantsiLa
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto

. o I ì,¿--

,2 l(-o
4 ';r !\..l
E '1' | '.1.)

.9 'í'/"

.7 1:t.' o

.0 i\,6

.8 .cs. Y

7
0
1

4
2
I

14.
45.

1

7
10
22
19
13
10
1g

5I
9
7
5
4
o
I

95.
88.
76.
84,
70.
74.
83.
88.

39.
45.
31 .
54.
56.

a

Keski-m.

Haapajärven kihl-aiiunta
Pyhäjärvi
Reisjärvi
HaapaJärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Kestilä

BO,3 9.0 36.7

90,7
96. 0
g2. g
g6. g
85.4
gg.7
96.'l
86.6
A^q

It. )
lt(, (

4(ó'..)
22.3.
(Ç:, o
zo,2
\/f.6
? ìr lilu <

48.
43.
48,
51.
60.
45.
aq-

7
5
7
6
2
4
tr

2
2

6
5
6
3
3
1

7
5
R

1 53.
4j.

9I
0
2
2
0
9
3
1

1

1

1

1

Keskim.

Kaiaanin kihlakunta
Säräl sniemi-
Paltamo
Kajaanin m1k
Sotkamo
Kuhmonlemi
Ristijärvi
Hyrynslami
Suomussahni
Puolanka

86. g

82.3
79,3
93.6
85.1
79.2
96.5
77.1
g6. g
422

10.4

41 ,
11.
27.
18.

49.5

2
9
2
I
7
c
2
0
5

22.
41.
35.
45.
37.

2
5
0
4
5
9
7
6
c)

19.
18.
20.
6.

12-

{.,I

t'' ':
Lot

19(,'l
1¿, Cr

¿(;,.:.

¿-Y ,8
X. C"

38.
25.
39.
L7^

Keski-m.

Oulun kihlakunta
Utajärvl
l4uhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Lirnlnka
Kempele
Oulunsalo
Oulun m1k
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
ïi
Kuivani-emi
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo

8J.8 19.5 39.3

60.
73.
66.
32.
47.
15.
21.
llo
19.
27.
49.
16.

5
6
9
6
6
1
5
7
5
7
6
4
o
7
0
5
7

56.
49,
51.
49,
53,

13.6
5.O6.j
5.2
3,9

13.9
L¡.3
6.1
9.0
6.6
3.O
0.6
6.5

11.1
26. O
17.9
'16. B

83.2
77.1
86. 4
85.1
97.7
79.3
88.2
67.6
31 .4
89.5
65.2
55.O
61.5
79.8
72,3
25,8
81 .2

Keskim. 72.7 11 .7 38,5
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Kemin kihLakunta
Kuolajärvi
Kemi järvi
Rovaniemi
Tervol-a
Sino
KemÍn mlk
Alatornio
Karunki
A1kkula
Turtola
KoLari

3.9
36.O
25.7
50.2
11.4
77.4
21.8
20.4
41.2
70.5
17.6

5
2
4
3
0
6
7
0
7
7
7

5.
22.

1.
0.
5.
7,

'12.

0
7
9
3
7
0
3
9
5
9
0

71.
73.
62.

10.
12.
21.

82.
60.
47.
55,
74.
'l 2.
66.
'lo. 20

Keskim.
kihLakunta

Muonio
Enontekiäinen
KittiLä
Sodankylä
Inari
Uts ioki

64.2 10,4 29.1

1

5
7
4
3
I

1

51.7
72.5
75.5
81.1
64.9
66.6

a

a

a

a

a

o
2
7
2
0
6

13.1
17.5
26.7
12.O
4.6

51.6a

Keskim.
Koko lä¿i¡:i

72.6
7 6.7

6.o
1-5

18.5
38.O1

Koko maa 71 .2 16.9 47.7

231. Torppariväestö .'ia punai set kunnat

Jos tarkastel-un 1ähtökohdaksi asetetaan jäj-leen

läåinin keskiarvo, keskimääräistä ja sitä voimakkaamnriksi
trtorppari-alueikslrr seuraavat kunnat.

Salon kihLakunnassa Vihanti 22 .5 %, Paavola 13.'l %¡

Rarrtsil_a 19.9 % ja Siikajoki 19.9 %, Kalkki ovat punai-

sia kuntia. Muissakin näiden joukkoon kuuLumattornissa

punaisissa kunnissa, kuten Salon pitäjässä ja Revonlah-

dell-a on torpparien määrä korkeampi kuin varsinaisestl
valkoisissa kunnissa.

Haapaiärven kihl- akunnassa l-äänin keskiarvon 11,5 %

ylittivät Pyhäjärvi 16.7 %¡ Kärsämäki i3.Z %, Haapavesi

11.4 %, Piippola '15.2 % ja Kestilä 1B.Z %. Näistä mikään
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kunta ei varsinaisesti ulotu punaisten kuntien joukkoon,

joskin Piippola ja Haapavesi ovat varsin lähe1Lä läänin

keskiarvoa. Huoniota herättää jälleen Kärsämëil<i varsin

korkeaLla rrpunaisuutta suosivallarr arrrollaan oLernatta

silti punainen kunta. Merkil-le pantava on myös Pulkki-
Lan varsin aLhainen torpparimäärä '7.5 %, mutta kun kat-
soo seuraavaa saraketta, maataloustyöväestön korkeaa mää-

tàä, kunnan puanisuus käy ymrnärrettäväksi. Poikkeuksen

muoðostaa [?gg"iAl\i, jossa torppareÍta, samoin kuirn

maanviL jelystyöväkeäkin on paljon, rnutta kunta ei ole
puaainen.

Kaiaanin kihlakunnassa torppareita on yli läåinin

keskiarvon kaikj-ssa muissa paitsi suomussalmen kunnassa.

Keskiarvon rajalle jää Paltarno, joka ei lukeudu punaisiin
kuntiin. läÌrelle sitä jää myös Puol_anka, joka sekäëin eí

oIe punainen. Suomussalmen alhainen torpparimäärä on

yhteydessä kunnan kehittymättömään maatalouteen (pelto-
ala tarkasteltujen kihlakuntien pienin), mu'bta kunnan

taipumus punaisuuteen selittyy pal jolti maanvil-je1ys-

työväen korkealla määräLLä.

OuLun kihlakunnassa keskiarvolukeman saavuttivat

Utajärvi, liniinka, Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo,

joisùa varsinaisesti vain triminka on punainen kunta,

mutta Utajärvikin varsin Lähellä l_äänin keskiarvoa.

Taival-kosken ja Kuusamon lukemat ovat tosin Lähellä
keskiarvojar mutta siitä huollmatta jäÌleen ihmetyttää
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kuntien valkoisuus. Kysymys on sitäkin ihmeteltävämpi

Pudasjärven kohdalla, jossa torpparien näärä nousee jopa

26 %ziin maa¡rvil jeliväestön määrästä.

Huorniota ansaitsee myös s€r että OuLun ympäristön

pienissä kunnissa torppien näärä on ylIättävän alhainen,

mutta kun katsoo näiden kuntien maataloustyöväestön kor-

keata näëirää, kuntien punaLsuus käy ymmärrettäväksÍ.

Kemin kihlakunta käyttäytyy tässä suhteessa pu-

naisten kuntien osalta yhtä ristiriitaisesti kuln Oulun

kihl-akunnan kunnat'. Yli keskiarvon menevât Kemijärvi,

Rovaniemi, Simo, Turtola ja Kolari. Näistä kolme vii-
meksi mainittua ovat punaisia ja Kemijärvikin punaisuuteen

taipuva. Punainen Kuolajärvi nousee l-ähel-le keskianroa,

mutta esim. Kemin mlk:ssa, Al-atorniol-la ja Tervolassa

ei torppariongelmaa juuri ole, kuntien punaisuud.esta

huolimatta.

Yhteenvetona todetaan, että keskimääräistä kor-

keampi torpparien määrä on olLut punai.suutta Lisäävä 
U

tekijä, mutta ei ehdottomasti. Selviä poikkeuksia

säännöstä ovat jäl]-een Koil-Lismaan eräät kunnat , eri-
toten Pudasjärvi. Samoin käyttäytyvä kunta on myös

Kärsämäki.
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232, Maanv .1 l_ :t elvstvöväki -ia ounais et kunnat

Maanvil jelystyöväkeen kuuluvien ruokakuntien ja

sosial-isnin kannatuksen välillä havaitaan kunnittain
s euraavanLai sia ri ippuvuus suht eita.

Salon kihlakunnassa maanvil jelystyöväkeä omissa

ruokakunnissa on yli Iäänin keskitason (ZA.O ,¡¡ seu-

raavissa kunnissa: Yl-ivieska 40.9 %, Saf on kappeli

45.7 %, SaLon pitäjä 39.O %, Vihanti 45.1 %, PaavoLa

54.2 %, Revonlahti 56.8 %, Siikajoki 42.3 % ja Hai-

l-uoto 39.4 %. Näistä vain kaksi, Hailuoto ja ylivieska,

eivät ole punaisiin kuntiin lukeutuvia, ja niidenkin
arvo jää lähellá keskiarrroa. Punaisuus näyttää ol-evan

sitä suurempi, mitä enemmän maanvil_jelystyöväkeen kuu-

luvaa väestöä suhteeLl-isesti on.

Haa a ärven ki-h] assa yli läänin keskiarvon

menevät kaikki kunnat. lëihelle keskiarvoa jäävät kun-

nat Reisjärvi, Nivala ja Kestilä eivät ole punaisia,

mutta sitä vastoj.n varsin korkean arvon 48.2 % saavut-

tanut Kärsämäki ei ole punainen. Erittäin punaisen

kunna¡r Pulkkilan lukema on 60.9 %. Riippuvuussuhd.e

sosialisnin ja maanviljelystyöväen väliL1ä on siis
olemassa.

Kaiaanin kÍhlakunnassa yli keskiarvon nousevat

Paltamo 4'l .9 %, Sotkamo 45.8 %, Risti järvi 3A.5 %,

suonussalmi 39.o % ja puolanka 47.j %. Näistä pal-
tamo ja Puolanka eivät esiinny punaisten kuntien
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joukossa, muut kylläkin. Huomattakoon, että läänln
punaisinpiin kuntiin kuuLuvassa Säräisniemen kunnassa

naa¡rviljelystyöväkeä on vain 22 %t mutta asj_a selittyy,
kun muistetaan, että siel-lä torpparien määrä oli läänin

korkeimpia (41.2 %).

OuLun kihlakunnassa keskiarvoon ja sen y1i nou-

sevat Utajärvi 56.5 %, It{ulros 49.6 %, Tyrnävä j1 .9 %,

Temmes 49.6 %, lurnijoki 53,6 %, I,ininka 60.3 %, Kem-

peLe 73.5 %, Oulunsalo 66.7 %, Ylikiiminki 47,7 % ja

Taivalkoski 49.5 %. Kaikki muut paitsi yfitiirnint<i
ja Taivalkoski ovat punaisiin Lukeutuvia. Nämä kun-

nat tässäkln suhteessa, kuten useln aiemmi.nkin, ovat

poikkeuksia; niissä odottaisi ol_evan punaista vär1ä

enemmän. Eräänlaisia poikkeuksÍa pääsääntöön ovat

myös punaiset kunnat OuLun maalaiskunta, Ii ja Kuiva-

niemi, joissa maanviljelystyöväen ruokakuntia on suh-

teeÌl-isen vähän. Kuitenkin näissä elinkeinorakenne

on jo keskimääräistä teoll-lsempi, ja l-isäksi Kuiva-

niemel-lä on torppareita keskimääräistä hieman êBêrn-

män; edellytykset; punaiseen äänestyskäyttäytymiseen

ovat slis ol-emassa.

Kemin kihlakunnassa huomio kiinnitt yy Kuola-
järveen, jossa Lukema jää läänin alhaisimmaksi. Kuo-

lajärvellä ei ollut keskimääräisen vertaa torppareita-
kaan, ja kuitenkin kunta on punaifiên. läänin keski-
tasoll-e nousevat vain Tervola l:O.Z % ja Alkkula 41.2 %t
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kumpikin punaisia kuntia. Hyvinrpunainen kunta Kemin

mlk jää varsin alhaiselle Lukemall-e 57.4 %, mutta sen

el-inkeinorakenne on teoLlinen. Punaisessa simossa r-u-

kema niinikään on aLhainen, mutta sen torpparien määrä

on suhteel-lisen korkea.

Yhteenvetona voidaan todeta , että torpparien ja
myös maattoman maanvil jelystyöväen suhteellisen korkea

määrä on yhteydessä keskimääräistä voimakkaa¡npaar. so-

sialismin kannatukseen. Kun nämä kumpikin tekijä yh-
dessä on vakiintumassa, yhteys sosialÍsmiin on sitäkin
selvempi. TälLaisia kuntia ovat mm. Vih.anti, Siikajoki,
Kajaanin mIk, Utajärvl ja Turtola. poikkeus on pyhä-

järvi, jossa kumpikin lukema on varsin korkea, mutta

kunta ei ole punainen.

Poikkeuksia ovat rnyös Pudas järvi, Kärsämäki,

Taivalkoski ja Ylikiimlnki, joissa joko torpparien
tai maa.nviljelystyöväen määrä on suhteell_isen korkea,

mutta kunnat eivät ole punaisia. Päinvastaiseen suun-

järvi, jossa sentaan on kummallinen poikkeus Kuola

enempää torppariongelmaa kuin maanvil jelystyöväenkysy-

nystäkään ei ole, mutta kunta silti.on erittäin pu-

nainen.
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273. TiLattoman ia irtaimen väestön onselma

Maanvil-jelysväestön rakenne oLi 1800-l-uvun kulu-

essa kehittynyt Oulun läänlssä siten, että epäitsenäinen

väestö lisääntyi suhteell-isestl eniten, kuten ol-i asian

l-aita koko *ru,""t.27 Koska til-a meni yleensä perlntö-

nä yhdelle lapse1le ja halua tilojen lohkomiseen ei

yleensä oLl-ut, nousi talo jen luku huomattavasti hi-
taammin kuin maaseudun ruokakuntien näärä, ja näin sai

vauhtia torpparil-aitos, vuokraamalla asumlsen *rroto.28

Maanvil-jelysväestön ruokakunnisba. oli v. 1901

maanomistajain ruoka^kuntiâ OuLun¡f,äëlni 6sä 46. 1 %

(koko maassa 32.5 %), kruununtilan haltijoita 4.4 %

(i<oto maassa 3.o %) ja vuokraa.jia 1r1.5 % (toi<o maassa

16.8 %).29

MaanviL j elysto rppareÍta el-i maanvi1 j elysväes-

töön kuul-uvia isompien tilanosien vuokr aa¡ia7} oli
Oul-un läänissä vähän verrattuna koko maa¡ tasoon

(ks . s. 84-87 ) . MaanviL i elvstvöväkeen l-ukeutuvia

ruokakuntia ol-1 Oulurr läänissåi v. 1901 10.888 kp1

maan koko Luvun oll-essa 138.857 kpf . Vuosipal-veluk-

sessa oLevia ruokakuntien päämieh1ä heistä ol-i Oulun

läänissä vain 142 eli O,5 %, koko maan vastaava¡ lu-
vun oll-essa 17 .713 eli 5.9 %.31 Tilanne OuLun lää-
nissä ol-i maan keskitasoon verrattuna varsin hyvä.

27 I'ento Reino emts . 38
28 Gylling Edvard, Suomen torpparilaitoksen kehityksen pää-

piirteet Ruotsinvallan aikana s. 1O2, lento s. 3B-j9.
29 Gebhard Hannes, Maanvlljelysväestö...s.91.
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Vil iel-mäl-1ä varust ettua maanvil- -i el-ystyöväkeä Oulun

läänissä oli 6.428 kpJ- eli 22,4 % maanviljelystyöväen mää-

rästä (tcoto maassa 57.654 kpl- el-1 jg.B %) ja ilman viljel-
mää ol-evia 4.318 eli 15.1 % (tcot<o maassa 67.91o eli 2z.o %).

vuosipa.l-veluksessa ol-evaa maanvil jelystyöväkeä oli oulun

läänissä vain 142 ruokakuntaa, ja suurin osa näistäkin
ol-i Limingan krr.rnru"a. 52

Vil jelmällä varustettua vapaata vil jelysväkeä l-ää-

nissä oLi 6428 ruokakuntaa. Näistä o11 oma vil-jelmä 258

ruokakunnal-l-a. Kruununtorppareita ol-i 7O2 ja mäkitupa-

lalsiin l-ukeutuv ia 5. 468 ruokakun tau.33

Jo rorppâ=rnââ^nvil jelyä varten vuokral-l-e annettu maatiLan
al-uer jolla on tal jolle on aiottu rakentaa tarpeelliset
rakennukset. Torppaa asuva ja sen maita viljeLevä maksoi
vuokransa päivätöinä. Torpparj.l-aitos syntyi aikanaan l-ä-
hinnä päätiIan työvoimatarpeen tyydyttämiseksi. Talonpoi-
kaistorpat taas varsinkin Pohjois-suomessa ol-ivat €ûêÍr-
mänkin uudisvil- jelyksiä ja ni-issä vuokranmaksutavat oli-
vat moninaisemmat. -Torppariongelrna syntyi monien risti-
riitojen tuloksena, joista keskeisin oLi torpparien ltse-
näistymispyrkimys. V. 1734 lain salliman suullisen sopi-
muksen solmirnismenettely korvattiin v. 1892 vuokral-ailla,joka rnääräsi FirjalJ-iset sopimukset pakoll-iseksi ja tur--vasi torpparill-e lail-lisen irtisanomissuojan. v. lgoz lakisääti sopimussuhteista yksityiskohtaisemmin sekä saattoi
maanvuokraoLot tutkimuksen kohteeksi (t:.tattoman väestön
aLakomitea i9o1). yksikamarisen eduskunnan työn tul-oksena
syntynyttä maanvuokral-akia keisari ei hyväksynyt, mutta
antoi v. 1909 samansisältöisen asetuksen, jolla vuokraso-
pimus tuli yhteiskunnan lntressin pliriin kunnafl-isen
vuokral-autakunnan kautta. Vuokra-aika o11 5O vuotta ja
työaika säädetty. Toisefl-a asetuksel-la säädettiin vuókra-
aika iatkumaan 7 vuotta ja sitä myöhernmin pidennettlin.
Torpparikysymys oli poliittisen a kiistakapulana tolsaalta
venäl-äistänispyrkimysten välikappaleena sekä toisaalta
talstelussa. itsenäistyvän Suomen yhteiskuntajärjestyksestä.
Asia ratkesi ]pful]iqesti Svinhufûudin itsenã.islyssênaatin
annettua tammik. 1918 esityksen torppien itsenäi"stymisestä.
trakiesityksen hyväksyi tynkäeduskunta sodan jälkeen ja sitäkorjailtiin vielä 1919 ja 1922. (Otavan iso tietosanatir¡a as, 1538-1559: Eino Jutikkala, Torpparikysymys. Suomen ta-
19lg-_ ja soBiaal-ihistoria¡r kehityslinjo ja s.196-ZOJ; Ju-tikkala Eirfo, Torpparikysymys. oma maá i s.221-237; 

- rento
Reino emts,40-41 i Gebhard Hannes emts .116-127).
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Mäkitupalaisiin Lukeutuvia - vuokravil j elmällä

asuvla vapaata maanviLjelystyöväkeä - ruokakuntia o11

v. 1901 koko maassa 54.O12 eli 18.6 % maanvil jelysväes-

tön ruolcakunnista. Nä1stä oli Oulrrn täänissä 19.1 %,

mikä al-ueen laajuuden huomioon ottaen oli vähän. lapin r.

kihl-akunnassa mäkitupaLaisia o11 vain 14 ruokakuntaa,

Kemin kihl-akunnassa 499, ja lukumääräisestl eniten koko

l-äèinissä oli heltä Oulun, Haapajärven ja S¿lon kihlakun-

nissa. Mäkitupalaisruokakuntia ol-i suhteelliseti eniten

seuraavissa., samalla voimakkaasti sosial-istisissa kunnlssa,

Kempeleessä (65,4 /o maanviljelysväestön ruokakunnista),

Oulnnsal-ossa (5o.5 %), Muhokse]l-a (47.9 %), Temrnekseltä

(47.o,¡¡, Tyrnävä]1ä (+t.Z %) ja r,umijoella (4OrZ %), Kaikki
nämä kuusi kuntaa ovat naapurikuntia ja sosiaaliseLta poh-

jaltaan seÌlaisia, joissa on hyvin vähän viljelmää vailla
ol-evia työväen ruokakuntia. Nämä kaikki lukeutuvat 20

sel-l-aisen kunnan joulckoon koko maassa, joissa oli suhteel-

lisesti eniten mäkitupalaisia maanvil- jelysväes'tön ruoka-

kunnista. S4

Il-man vil.ielmää olevaa vapaata maanvil- j elystyäväes-

töä oLi Oulun l-äëinissä v. 1901 4,318 henkilöä eli 15.1 %

maanviljelystyöväestöstä. Tll-attomain luku ol-i korkein

Haapajärven kihlakunnassa (22.9 % maanvil jelysväestöstä)

ja seuraavaksi eniten Kajaanin kihlakunnassa (j6.5 %).

Gebhard Hannes, Maanviljelysväestöo o os.127
Gebhard Hannes emts. 127.
Gebhard Hannes emts .127-128,
Gebhard Hannes emts. 131.

31
7z
33
34
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Suurinmat prosenttiosuudet saavutettiin seuraavissa

kunnissa: Pulkkilassa 77.5, Pyhäjänrel1ä 33.4, Uta-

järvellä 29.6, Sotkamossa 2g.1, Kärsämäellä 28.8, li-
mingassa 28.O ja Keni järvellä 27 .1.75

Maanomj.stajia oli venattuna väkiLukuun suh-

teell-isesti eniten nilssä kunnissa, joissa oli suh-

teel-lisen runsaastl mäkitupaLaisia ja joissa prosent-

tinen osuus maa¡romistajista nousee yl-i maan keskitason

(75.5 %), TäLlaisia erittäin korkean maanomista.ìain

suhteellj.sen määrëin omaavia kuntia ovat Muhos (4j.4 %),

Temmes (45.2 %) ja [umijoki (42.j %), jotka lukeutuvat

maan 20 rrparhaanrr kunnan joukkoon tässä suhteessa. Kaik-

ki kolme ovat eräitä läänin punaisimmista kunnÍsta, ja

vaikka valtaosa kuntien väestöstä o1i sosiaalisesti
varsin tasapäistä, mutta maaomaisuuteen nähd.en köyhää

joukkoa, on soÊialismin kannatus heidän keskuudessaan

oll-ut suhteellisen voimakasta.

Kokonaisuutena ottaen vuokraajaväestön ongelma

ei koko maan tasoon näihden oll-ut kovin polttava 0u1un

Läänissä vuosisatamme alussa, mutta tilanne jossain mää-

rin pahení vuosisadan ensimmäisellä kymrnenellä etenkin

Oulun Lätinin itäislssä osissa, 1ähinnä Kajaanin kihLa-

kunnassa ja toisaalta Iähel-Lä läÊinin pääkaupunkia

Oulua, jossa mäkitupal-aisasutus kasvoi aina ensimmäi-

seen maailmansotaan saakka.76 Erityisesti Kainuun

35 Gebhard Hannes, Maanviljelysväestö... s. 134.
36 Rasila viljo, suomen torpparikysymys vuoteen 1909.s.j5-56.
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osalta vuokral.ja- ja irtol-aisväestön osuuden kasvua

edisti Pohjanmaal-ta Kainuuseen siirtynyt tervakauppa

sekä sahateoll-isuuden nousun nostdtar¡rapuun hinnan
k^ruu.77 Kun metsät ol-ivat rannilrkoseud.u]ta. hakattu

vähiin, kääntyi niin terva- kuin sa^halcaupankin huomio

Kainuuseen. Nämä teol-l-isuuden muodot yhdessä valheut-,/
tivat maaomaisuuden siirtymistä yhtiö1lLe, mikä merkit-
si tal-onpoikaisen maan sij_rtymistä pois yksityisomis-
tuksesta. Samalla. myös irtol_aisväestön rnäärä kohosi

aiheuttaen kasvavia vaikeuksia väestön työllistämi-
sessä ja köyhäinhoitoavun varassa ol-evan väestön toi-
meentulon turvar.ri sessa. JB

Torppari järjesteLmä merkitsi juuri puutave.rakarr-

pan merkityksen kasvua kautta ristiriitaa maataLouden

ja metsätal-ouden vä1i11ä, koska jokainen syn.bynyt uusi

torppa merkitsi sekä rakennus- että polt.bopuid.en kulu-
tuksen lisääntyrnistä ja jokainen uudisraiva.us kasvavan

puun vähenemis'bä. Ni-ì.n kauan kuin metsän arvo ol-i vä-

häinenr €i asiaan kiinnitet'Ly huomlota, ja niin torppa-
rlt saiva.t käyttää metsää suhteel_lisen vapaas.bi, mutta

kun metsän arvo kohosi, joutul. maanomiseja vertaamaan

keskenää.n vuokraviljeli jän ja muun vuokranaarra asuvan

tämän rnâanvil:jelykoelle tuottamaa hyötyä ja hänen met-

sänkäytöllään tuottamia haitto ju.39

37 þIautal-a Kustaa, Suomen tervakauppa 1856-1913, s.Z37rT9g¡
7O2-5O3 sekä SVT ff Katsaus Suomen tal-oudel-l-íseen tiôaai B.Viisvuotiskausi 1A96-1900, s. 95-96.

38 svr rr Katsaus suomen taloudelliseen til_aan g. viisivuo-tiskausl 1?29-1lOQr s. 9i-96. Hautal-a Kustaa, suomen ter-
vakauppa 1856-1913, s.212-216. - Komiteanmieiintö 1910 4Komiteanmietintõ Kajaanin kihlakunnan taLoud el-.l.isten
olo jen 'butkimista varten, s, 18- 19 r37-3B r 14l ,7O7-3O9.
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Näin maanvuokraajien asema kiristyi suhteessa

maataomlstavaan väestöön aikana, jolloin yleinen ja

yhtäläinen äänioikeus toteutui ja jolloin yhteiskun-

naffiset ja poliittiset vastakohdat omistavan luokan

ja työläisl-uokkien välilLä alkoivat kärjlstyä.

24. Maanomistulcsen ja sosialistisen käyttäyty-
misen väl-inen korrelaatio

Yhteenvetona maanonÍst¡rskysymyksen ja sosialis-
tisen äänestyskäyttäytymisen keskinäisestä suhteesta

void.aan todeta, että näiden keskinäinen yhteys olr

erittäin sel-vä. Kaikkial-la siellä, missä maaomaj-suuden

tasaiseen jakaantumiseen liittyviä ongelmia ol-i, sosi-a-

lismi sai kannatusta heti vuoden 1907 vaal-eissa tai heti
sen jälkeen. Kalkkiin täl-l-aisiin kuntiin sosialismi ei

heti enslmmäj-selIä vuosikymmenellä ehtinyt, mutta missä

tämä sosiaf ismin edellytys ol-i, sinne sosial-ismi hieman

myöhemmin juurtui. Tämä koskee ennen muuta Kainuun kun-

tia, jonne ilmeisesti liikenteellisistä yms. seikolsta
johtuen uudet aatevirtaukset eivät heti ehti-neet.

Yfeensä sosialismin edellytykset näyttävät ol--

l-een parhaat siellä missä maaomaisuus ol-i keskittynyt

niin kaiken maan kuin peltomaankin osalta - yksiin kä-

slin, sekä missä vuokraajaväestöä ja ammatitonta väestöä

ol-i suhteell-isesti eniten. Samoin sosialismin kannatus

ol-i voimakasta al-uell-la, missä köyhää maanomistajaluok-

kaa, lähinnä mëikitupalaisla on suhteeffisen runsaasti,

39 RasiLa V1ljo, Suomen torpparikysymys vuoteen 1909ts,45,
Jutikkala Eino, Torpparikysymys. Suomen talous- ja sosi-
aalihistorian kehityslinjoja, s. 196-197.
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kuten Oulun ympäristössä. Niinikä¿in sosialismi on

juurtunut herkästi teollisuuskeskuksiin, kaupunkeihln

ja maaseudun kehittyviin taajamiin, jotka kehittyivät
Pohjanlahden rannikon jokisuille, niissä oleviin saha-

t eol li suusyhdyskunti in.
Kuitenkin on havaittavissa eräitä huomattavia

oikkeuksia näistä aasaanno stä. Maaomaisuuden kes-

kittymiseen Ìiittyviä ongelmia ol-i myös kunnissa, joÍsta

ei tullut sosial-istisj.a. Täl-Ia1sia ovat Pudasjärvi,

Kärsämäki, Kiininki ja eräissä suhteissa myös Taival-
koski, Kuusamo ja Kemijärvi. Outo poikkeus on nyös

Kuolajärvi, josta jo vuonna 1907 tuli erittäin punainen

kunta, ja kuitenkaan sieltä ei löydy sellaisia tekijöi-
tä, jotka maakysymyksen suhteen olåSivat antaneet ai-
hetta niin voimakkaaseen sosialistiseen käyttäytymi-
seen, mikä Kuolaj.ärvelLä tuLi valLitsevaksi.

Mutta ylipäänsä nämä el-inkeinoelämään ja 1åih1nnä

maanviljelykseen liittyvät tekijät ovat olleet vaikut-
tamassa punaisten llmastoalueiden syntyyn. Tämän on

osoittanut myös Viljo Rasila torpparikysymyksen kan-

nal-ta asiaa'tarkasteLtuaan, Hän on havalnnut, että kun-

nat, joissa oli suhteellisesti eniten vuokraviljelrniä
(yli 0.5 ha) v. 1910, oli sos,d.em.-puolueen kannatus

niin vuod.en '1907 kuin vuoden 1917 vaaleissakin erittäin
korkea, jop"a yì-i 60 prosentin l-uokkaa. Samoià hän todis-
taa, että kunnat, joissa maata omistavaa väestöä o1Í
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suhteellÍsesti eniten v. 1901, oli sos.dem.-puolueen

karrnatus vuosien 191t ja 1907 eduskuntavaaleissa yleen-

sä alhainen, 10-23 prosenttia, Eilelleen Rasila osoittaa,

että sosiaf.ismin kannatus ol-i erittäin vahvaa niissä

kunnissa, joissa o1i suhteel-Lisesti eniten teollisuus-
työväestöä, suhteelLisesti eniten torpparelta ja suh-

teeLlisesti enj.ten varsinaisia til-attomia, siis iLman

vil jelmää olevaa vapaata maanvil jelystyöväkeä.40

Vaalikäyttäytymisen ja torpparial-ueÍden väListä

korrelaatiota niinikäëin tutkinut Eino Jutikkala on ha-

valnnut, että sos.dem.-puolueen kannatus oli jo vuoden

1907 vaaleissa voimakasta ja ehdottoman enemmistön as-

teelle nousevaa miLtei. .kaikissa niissä maalaiskunnissa,

jotka jäävät viivan Helsinki-Rauma-Kajaani-Ilomantsi-

Helsinki sisäpuoleLle ja jolla alueelLa ol-i Tilattoman

väestön alakomitean mukaan maanvuokraajia suhteellisen

runsaasti tai jolla aLueella myös omaa tilaa vailLa oLe-

via oli suhteellisesti runsaammin kuin viivan ulkopuo-

leLLe jäävälIä afueel-la. Maaseud.un sosiaLlstien oÌojen

ja sen väestön poliittisen rakenteen vä1illä vallitsi
Jutikkâla¡r mukaan autonomian aika¡ra seLvä korrelaatio,
jota kuj.tenkaan ei enää torpparien vapautuksen jälkeen

ole havaittavissa, koska poliittinen muutos jäi paljon

vähäisemmäksl kuin sosiaaLirrur. 41

40 RasiLa Viljo, Torpparikysymyksen ratkaisuvaihe. Suomen
torpparikysymys v. 1909-1918, s. 295.

41 Jutikkala Eino, Torpparikysymys. Oma maa X s. 232.
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Tämä vastaava korrel-aatio on tämän tutkimuksen mukaan

havalttavissa Jutikkalan vetämän viivan ulkopuolellakin,
l-èihinnä OuLun ympäristössä, rannikolla ja Oulujokivar-

ressa.

. Vuosisadan alun yhteiskunnalliset epäkohdat syn-

nyttlvät siis Oul-un läänissä eräin paikoin radikaalin
punaisen käyttäytymismuodon, josta tuli pysyvä. poj.k-

keuksen muodostivat eräät alueet, joista edeLLä on oLLut

puhe. EdeLl-ytykset sosial-ismille oLivat olemassa, mutta

sosialisni ei niihin alueisiin muista syistä johtuen

pystynyt tai vielä ol-Lut niihin ehtinyt. Tällalsta
aluetta ol-i mm. Kainuun sydänalue, jonne sosialismi,
Il-mari Kiannon maj-nitsema rrpunainen viivatr tuLi pää-

asiassa vasta ensimmäisten eduskuntavaalien jälkeen.

sosialismin agitaatiohan keskittyi al-uksi l-uonnol-Lisesti
ttlikietuisiintr kohteisiin, jonkal-aisia olivat kaupungit

ja muut asutustaajamat, teoLlisuuskeskukset sekä maa-

taloustyöväestöä runsaastl sisältävat totrteLt, joihin
yleensä oli jo liikenneyhteyksien ansiosta hyvä pääsy.42

42 Soikkanen Hannu, Sosialismin tulo Suomeen, s. 344-748.

-7
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3. Metsien arvon nouslt ja sen vaikutus poLiittiseen
ilnastoon

71. Metsävaralli suus elintason vast ajana

Maaomaisuuden ja etenkin peltojen jakaantumiselLa

havaittiin edellä oLLeen merkitystä väestön poliittiselLe
asennoj.tumisefle. Oliko nyös metsien osalta näin asian

l-aita?

1800-Luvun iloppu ja 1900-luvun alku merkitsi met-

sän käytön ja metsän arvon nousun kautta varsin suurta

muLristusta. Tämä johtui edel-leen jatkuvasta vilkkaasta
tenrantuotannosta ja tervakaupasta sekä sahateol-l-lsuuden

voimistumlsesta.45 Metsän merkitys ylikorostui nimen-

omaan syrjäseud.uilla, missä Llikenneyhteydet olivat huo-

not ja mistä johtuen myöskään karjatalous ei päässyt

kehittyrnään siinä määrin kuin rintamail-la. Ra¡rnikkos€u-

tujen metsävarat taasen ol-i pääosiltaan käytetty jo 1800-

Luvun puolella, ja tämëikin seikka oLi omiaan edistämään

yhtä hyvin tervanpol-ton kuin rahatavarankin hakln¡iden

siirtymistä maan sisäosij.n. Tämä koski enRen-: mrtrtâ

Kainuuta, jonka alnoat henklreiät uLkomaailmaan oLivat

vesitiet Oulujärven ja Oulujoen kautta. Niinmuodoin

kainuulaiset joutuivat varsin riippuvaisiksi oulul-ai-

sista liikemiehistä, joilla ol-i hallussaan yhtä hyvin

terva- kuin puutavarakaupankin monopolit. 46

45 Hautala Kustaa, Suomen tervakauppa 1856-1913¡ s. 298.
46 Havtala Kustaa, emts. 258-239. Komiteanmietintö 1906:8

Puutavaral-iikkeiden maanostot s. 1-2.
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Edu]l-iset vientisuhd.anteet vuosisad.an vaih.teessa -
suhdanteet ol-ivat erittäin hyvät etenkin 1895-1gOO47

aikaansai sen, että tal-oll-isluokka pääsi maaseudulla

osalliseksi uuden rahatal-ouden tuottamasta hyödystä.

TaLoll-isten hyvinvointia l-isäsi jo 19oo-r-uvun alusta
l-ähtien maatal-ousväestön palkko jen alhaisuus sekä met-

sien ja sitä kautta kalken maa.n arvon ennen näkemätön

nousu. Näin etenkin metsj-en huikea arvonnousu syvensi
juopaa ti]allisten ja tilattomien väl-ill-ä.48 puun ar-
vonnousu puolestaan aikaansai sen, että puutavarayhtiöt
al-koivat ostaa talonpojilta metsiä ja kokonaisia maa-

tllojar talonpoiklen jäädessä näin entiselle til_aLleen

vuokramleheksi tai siirtyessä kokotiaan pois tilalta,
joko teol-lisuuskeskuksiin tai peräti ufkomail_I".49

Metsämaiden omistussuhteita tarkasteltaessa kan-

nattaa. kiinr.rittää huomlota siiher¡ että itsenäisiä pie-
niä (a]le 5 ha) tul-oja oli vuosisadan alussa oulun lää-
nissä suhteellisesti enemmän kuin missään muussa l_äänissä

maassarìne ja että metsämaasta kuuj-ui kruunul-l-e huomattava

osa, kun kruunun koko maa-alasta jota sil-lä kaikkiaan
o11 14.3 milj. ha, sijaitsl 12.6 milj. ha Oulun lää-

50nl_ssa. -

Metsäin tila luokiteltiin yleensä huonoksi ja
rlittämättömäks1. .Erityisesti yksityismetsien katsottiin

47 lento Reino, Maassamuuto ja siihen vaikuttanejät Suomessa vuosina 1878-1939, llitteet kuvi
48 lento Reino emts . 52. t RasiLa Vif¡o, Suomen t

kysymys vuoteen 1909, s. 39-45.
49 Haut,a]a Kustaa, Suomen tervakauppa 1856-1913,
50 SVT Iï Katsaus guomen tal-oudelliäeen tilaan ávuotiskausi 1896-1900, s. 82-83.

et teki-
o 1.
orppari-

s. 702,
. Vilsi-
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maan virallisessa katsauksessa ol-evan rf sangen huonossa

kunnossarr ja katsottiinpa tilanteen vielä näyttävn sil-
tä, rtkuin ei missään koko maassa vaflitsisl niin suurta

puutetta kotitarvemetsästä kuin muutamissa seuduin tätä

l-ääniärt. Nä1n katsottiin ol-evan asian laita Kemin kih-
l-akunna¡r kaakkoisosassa, jossa mm. Ka.rungin kunnassa

i]moitetiin ainoastaan katrdella til-al-la ol.evan riittä-
västi metsää kotitarpeeksl. Turtolan kunnassa ilmoltet-
tiin 82 %, Kem:Ln pitäjässä 70 % ja Kolarin kunnassa 67 %

tiloista ol-evan kotitarvepuun puutteessa. Samoin oli
asian laita muutamilla seuduin Oulun kihlakuntaa, eten-

kin 0ulujoen suulla ja Hailuodossa, Salon kihlakunnassa

sen rannikkoseuduilla, kuten Sievissär Siikajoellar SaLon

pitäjässä ja Salon kap.oelissa, RevonLahdella, Pyhäjoella,

Alavieskassa, Oulaisissa ja Vihannissa sekä eräillä seu-

duin Haapajärven kihl-akuntaa, kuten Nivalassa, Haapa-

jårrvellä, Piippolassa ja l(estilässä.51

Mikä sltten metsät ol-i hävittänyt ja }<uluttanut?

Siihen sanotaan yleisen syyn olevan juuri tervanpoltossa,

jonka kautta mäntymetsä, joka yleensä rannikolla on oll-ut

vall-itsevar.a, on paikol'btain kokonaan hävltetty. Osaksi

metsien häviäminen on ollut ltverratta.in suurenrt kotitar-
vekul-utuksen seurausta sekä metsämaiden sopimattomuud.en

ja riittämättömyyden johdosta alheutunutta taikka rtkiih-

keän, vi-tme ikoina yhä 11sään'byvän nuoren metsän myynninrt

aiheuttamaa puutelta. Osasyynsä metsien häviämiseen mai-

nituil-ta seuduilta on ol-l-ut tervanpoltolla, voimakkaall-a

51 SVT TI em. katsaus s. 95.
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kaskeamisella, joka nykyisin on kuitenkin itenimmä.kseen

lakannutrt. TervanpoLttokin, joka aikalsemmin myös rân-

nikkoseuduil-l-a oli vallitsevana on Lähes tyystin siirtynyt
Kajaanln kihl-akuntaan, sanotaan taloudellisessa katsauk-

sessa vuosisad.an vaihteessa. NiinikäÊin todetaan met-

sänpuutteeseen osoituksena, että siellä rnissä mainituilla
ra¡rnikkoalueill-a vielä tervaa poltetààrä¡ käytetään kan-

toja ja juureksia ja, että väestö monin paikoin on ko-

titarvepuun suhteen niin suuressa puutteessa, että polt-
toaineena joudutaan käyttämään myös tunretta. Näin on

asian laita mm. Kempeleen, limlngan ym. pitäjien trtihe-

ään asutuilia seud.ulll a,:.52

Tä]1-ainen asiantil-a oLi LuonnolLisesti omiaan ai-
heuttamaan, lisäåimään ja ylläpitämään köyhyyttä sekä

synnyttämään katkeruutta parempiosaÍsia kohtaan aika:aa,

jolloin puun arvo nousi ja ne joilla metsää o1i kykenivät

nostamaan el-intasoaan. SosiaLismin kannatuksen edelly-
tyksille täÍ.lä seikaLla on täytynyt ol-La ainakin välilli-
siä.vaikutuksia, varsinkin kun havaitaan, että puusta

köyhät al-ueet koreloituvat punaisten aLueiden lcanssa.

?oikkeuksen tästä tekee vain HaiLuoto, jossa metsiä ei
paljon oll-ut, mutta jossa maanriiljelys oLi voimakasta ja
jossa väestö oLi sosiaalisel-ta asemaltaan varsin tasa-
päistä (vrt. taulukko s. 61, 69),

52 SVT IT em. katsaus s. 95-96.
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72. Terva- ja puutavarakauppa

Edellä on jo nähty, että ei varal-Lisuus - maa- ja

pelto-omaisuus eivätkä myöskään kotitarvemetsät - jakaan-

tunut tasaisesti väestön kesken. nnnen muuta metsäomai-

suus nosti haltijansa sitä omistamattomaan nähden parem-

paan asemaan, koska metsällä oli kysyntää. Metsäomaisuus

klinnostl jo 1800-luvun puolella vauhdikkaasti kehittynyt-
tä sahateoll-isuutta, mut'ba edell-een myös tervateollisuutta,
joka vanhastaan o11 Pohjanmaalla ollut varsin tärkeä eLin-

keino talol-lisiLLe. Tervakauppa jatkui vielä 1900-l-uvun

alussakin, nyt Kainuuseen siirtyneenä. Tervanpoltto ja

sahatavarakauppa vaikuttivatkin varsin syvästi 0u1un 1ää-

nin väestön talouteen juuri 1900-1uvun taitteessa. Eri-
toten Kainuull-e niillä tul-i ol-emaa¡r varsin rnerkittävät

seuraulcset myös poliittisen ilmaston muodostumisen kan-

nal-ta.

721 . Sahateoll-isuuden nousu

Sahateollisuus pääsi 0u1un läänissä alul-Ie 1860-

luvuLl-a. Voimakkainta oli salr.austoiminta silloin Oul-ussa

ja Iijokisuulla. Oulun Sahansaaren saha käsitteli 10.000

tukkia vuodessa, mutta suurin tälLä alueella oli Ïin
KestiLän saha, joka käsitteti 16.000 tukkia vuodessa.

Muita suurimpia satroja olivat Kynkään saha Pudasjärve1Iä

(¡¡OO tukkia), Timosen saha Pudasjäruellä (lOoO tukkia),
laivalkoskþn saha TaivaLkoskeLla (6000 tukkia) ja Kurimon



111

saha UtajärveJ-lä (¡OoO tukkia), Ruukinkosken saha Paa-

vol-assa (1000 tutckia), Houran saLra Pyhä joella (+ooo tuk-

kia), Hirvaskosken (Aifon) saha PudasjärveJ-lä (ZOOO 'buk-

kia) ja Koitelin sa^Ìia Klimingissä (t¡oo tukkia) Pohjois-

Suomen sahalaitoksen käsittelemä tukl<ien määrä i]man

lapin joissa ol-evia sahoja oli yhteensä 56.000 tukkia

,rrrod.u""r. 53 Kalkkiaan Oulun läänissä ol-i vesisaho jen

aikakaud ella sahausoikeud et 19 sahal-l-a.54

Höyryvoiman käyttöönotto sekä sahausmääriä kos-

kevien kiintiöiden poistuttua 1860-l-uvul-1a aiheuttivat
mull-istuksen sahateol-lisuudessa. Höyrysaho ja perustet-

tiin Pohjanmaan kaikkien suurimpien jokien suihin. Voi-

makkalmmlksi keskuksiksi muodostuivat OuLu ja Kemi.

Etenkin Oul-ul-le merkitsi puutavara- ja tervakaupan a1al-

1a tapahtrr.nut kehi Lys suurta nousukautta. laivanraken-

nusteol-l-isuus keskittyi Pohja:rma:,'¡n aLueelta kokonaan

Oul-uun ja kaupungista tul-i Pohjois-Suomen tervanviennin

keskus.55 Saho jen omistuspohja ol-i l<uten vesisaho jenkin

aikakaudel.l-a kirjava. Vuosisadan J-opulle tul-taessa pik-
kuyrittäjät olivat karsiutuneet kuvastq, ja 0u1un läänin
sahateol-lisuus kuten muukin tavarakauppa oli keskittynyt
pääasiassa kolmell-e lilkkeelle, oul-ul-aisil-l-e G & C Berg-

bomill-e ja J. W. SneLlmanille ja kuusamolaissyntyiselle

sittemmin Rovaniemellä ja Tornlossa l-iiketoimintaa har-

57 AJ.ho Pentti, Pohjols-Pohjanmaan metsien kehitys ja sen
vaikutus metsien tilaan, s. 87.

54 Meinand.er Nil-s, Vesisahan tarina, s. 3O5.
55 Karikoski V.A.M., Suomen teollisuus, s. 53-57.



rastaneelle Anders Kurtil-Le. 56

Puutavaran vientlä Pohjois-Suomen tärkeimmistä

vientisatamista Oulusta, Kemistä ja Torniosta kuvaavat

seuraavat luvut:
Tukkien vlenti 1883-1914 63¡57

112

Vuosi Tornio Kemi

1887-1890 11.264 2.498
1891- 1900 58.766 28.177
1 901- 1910 90 .856 68 .628
1911-1914 222.322 203,348

Parruien vienti ,¡13\58

Oul-u yht.
17.7 62

206
7.317

16,147

87 .1O9
166.801
441.813

Vuosi Tornio Kemi Oulu yht.
1883-1890 614 669 1 .869 3.152
1891- 1900 1 .27 6 6.885 3 .2BO 11 .
1901-1910 379 167 556 1.
1911-1914 2.259 2.

Sahateollisuuden tuotanto oli Oulun seudulla rat-
kalsevasti alhaisempi kuin Kenin-Tornion alueella. Tämä

johtui siitä, ettei Oulujoki ollut vesiLiikennelcelpoinen

siinä määrin kuin Torniojoki ja Kemijoki. Puutavaraa ei
voitu Oulujokea pitkin tuoda alas lautoilla, kuten lapin
joissa saattoi tehdä, samoin kuin IijoessakÍn, joka Tai-

valkoskea l-ukuunottamatta oli laskukel-poinen. Kemin-

Tornion vientitiLastoja nostavat myös ruotsalaisten
yritysten ostamat puut. RuotsaLaiset puutavaraLiikkeet

ostlvat puuta Suomesta varsj.n runsaastÍ slitä syystä,

että hinnat sekä palkkataso oLi Suomessa âtrhaisempi ja

56 Meinander Nils, Virkeshushållning och sågverksröreLse
i Torne, Kemi och Sirno äl-vdalar in tiLl första värld-
kriget, s. 31-36.

57 Meinander Nil-s, VirkeshushåIlning, s. 55.
58 Meinander Nils, Virkeshushållnlng, s. 69.

152
098
259
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että Perämeren jokisuill-a Ruotsissa toimiva sahateol-

l-isuus oli paisunut niin laajoihin mittoihin, etteivät
Ruotsin omat puuvarat kyenneet täyttärnään puun tarvetta.59

Oulun seudun tuotannon alhaisuuteen vaikutti myös s€r että

tervantuotanto oli erityisestl Kaj.nuussa vielä voimakasta,

kun taas laplssa tervanpoltoll-a ei enää elkä aikaisemmin-

kaan ol-e oLlut mainittavaa sij.r.60
SakrateoLlisuuden nousun viivästymiEeen Oulujoen

varsll-la vaikutti puutavaran kuljetukseen liittyvä vai-
keus. PaitsJ., että Oulujoen vesistö oli va.ikeakulkuista,

ol-i kuljetusten esteenä yksityisten henkilöiden ja oulu-

l-a-is'l,en kauppalruoneid.en monopoliasema, joka koski VaaLan

tukkisatama-alueen rannan vuokrausta. Satama-aLueen

omistajien tukinuittajilta perlmä vuokra nosti pu-utavaran

hintaa siinä määrin, ettei näin tuotettu puu oJ-Iut hinnal-
taan kilpallukykyistä. Tämän vuoksi myös kantohinnat jäi-
vät Kainuussa niin alhaisel-le tasolLe, ettei puun myynti-

innostus aivan pian herännyt. Talonpoikien oli edelfeen

ed.ul-Lisempaa keskittyä tervanpolttoon, perinteiseen elin-
keinoon, joka jatkui Kainuussa pitempää.n kuin muu-al-l-a.61

Tämä kehityssuunnan eril-alsuus Kainuun ja Kemi-Tornion

al-ueen välil-l-ä näkyy myös puutavaran uittotil-astoissa.

Kun esim. vo 1899 Kemijoessa uitettiin sahapuuta

12.'112.494 kp:-- ja hirren alkuja yhteensä 13.897.862 kp1

oliva.t vastaava määrät Ou.lujoessa ja li joessa yhteensä

2,7O5.914 sah¿rtukkia ia 7.247 .711 hirren aLkua.62

59 Meinander Nils, Virkeshushållnlng,
6O Hautala Kustaa, Suomen tervakauppar
61, :Hautala, s . 29i8. .
62 Hautala, s.298.

s. 70.
s.298.
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322, lervakauppa

Tervakauppa keskittyi jo varhain Pohjois-Suomessa

olulaisten käsiin, vuonna 1781 peru-stetul-le OuLun terva-
hovilLe.63 Snel-l-manin kauppahuoneen toimesta oululaisten
ylivalta siirtyi myös Kainuuseen. Samoin ouLulaiset os-

tivat tervan Iijokivarresta halliten siten Tin markkinoi-

t&, jotka olivat syntyneet juuri tervakaupan vaikutuk-

"""tu..64
Tervakaupan painopiste siirtSri Kai.nuuseen 1BB0-

luvulLa, jolloin Snell-manin kauppahuone perusti (taaZ¡

tervanostopaikan Kiehimään ?altamossa. Tämä johti pian

hillittömään kilpailuun Kainuun tervasta, sil_l-ä sinne

tul-i rnyös kauppias Antti Santaholma Kaì-ajoelta, toimi-
paikkansa Oul-uun slirtäneenä. Kilpailua vauhditti vielä
oululainen tervakauppias Pentzin rakentamalLa 1889 Kaivu-

kosken niskaan ison vajan tervanosto- ja varastointipai-
kaksi. SneLlmankin rakensi sahan Kajaaniln ja alkoi sen

yhteydessä ostaa tervaa. Näin Kainuun terva alkoi virrata
Ouluun, jonne tuotiin myös Oulaisten, Vihannin ja Sievin

tervaa rautateitse. Kilpailu tervasta ol-i kuumimmill-aan

19OO- 1910, jolloln Kainuussa ol-i ostajana viel-ä oululal-
nen Bergbomkin.65 Oul-un tervaporvarell-la ol-i näin yliote
lähes koko l-äänin tervakauppaan, mikä. aiheutti paljon

¿.rvostelua itse OuÌussakin, koska kauppiaiden katsottiin

Hautaì-a, s. 2O4.
Hautala, s. 206, 210-211,
Hautala, s. 212-215, Snel-l-man P.lf. Kertomus Oulun kaup-
paseuran ja ouì-un kauppiaiden el-äkelaltoksen toiminnasta
vuosina 1771-1959, s. 388-390.

63
64
65
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hyötyvän kohtuuttomasti kainuulaisten köyhien talonpoi-
kien kustannuksella.66 Til-anne alkoi korjaantua niln I

I

tervakaupan kuin muunkin talousel-ämän osal-ta rautatien 
1

valmistu-ttua Kajaaniirl v. 1gO4. jolloin kainuul-aisiLla I

oli Oul-un suunnan ohell-a multakin valhtoehtoja tuotteit-
tensa myymiseksi.6T

Oulun läänin tervantuotannosta keskittyi ylivoi-
maisesti süurin osa Kaja¿min kihlakuntaan 1900-luvun

alussa. Kun koko Ou]un läänissä tuotettiin v. 1900

tervaa 58.048 tynnyriä, tu11 tästä 49.548 tynnyriä Ka-

ja.anin kihlakunnasta. Oul-un kihl-akunnan tuotafito oLi

2.95O tynnyriä, Salon kihlakunnan 600 tynnyriä, Haapa-

järven klhlakunnan 2.600 ja Kemin kihl-akunnan 1.800

tynnyriä. Tervaa tuotettiin läåinissä neliökil-ometriä

kohden keskimäärin huomattava.sti alle puoli tynnyriä,

mutta Kajaanin kihlakunnassa tuo määrä o11 huomattavasti

yli kaksi tynnyriä /U^2.68 lapissa ja ïi jokivamessa ter-
vanpoltto ei koskaan ollut noussutkaan mittavaksi.6g

Suurimmat tervantuottajakunnat koko läänissä ol-ivat.

Kainuun kunnat, joissa tuotettiin v. 1900 tervaa seu-

raava.sti: Hyrynsalmi 5OOO tynnyriä, Kajaanin mlk 3.868,

Kuhmo 12.OOO, Paltamo 7.000, Puolanka 2.500, Ristijärvi
3.5OOr Sstkamo 6.800, SuomussaLrni ?.OOO ja Säräisniemi

1.880 tynnyrlä.70

66 Snel]man P. hI. s. 390-397.
67 Ahonen Fslix, Kajaanin kaupungin hlstoria Ïff, s. 426.
68 Hautala, s. 375-336.
69 Meinander, s. 21-22.
70 Hautala, s. 536.
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727, Metsil-]ä keinottelu

Edel1ä on l-uvussa 212. maan omistussuhteita tar-
kasteltaessa nähty, ett¿i vuoden 1901 til-a.ston mukaan maa

oli OuLun läänissä pääasiassa yksityisten hallussao Siel--

l-ä missä maata oli enemmän muiden kuin yksityisten hall-lrssa

oli myös soslalismin kannatus suhteellisesti voimakkaampaa.

Maaomaisuuden sllrtyminen pois yksit¡risestä omistuksesta,

esim. yhtiöille, on ol-l-ut yhteydessä sosialistisen kanna-

tuksen keslcinääräistä suurempaan voimakkuuteen. Näin oLi

l-aita mm. OuLun ympäristössä ja Kainuussa sekä Kemin seu-

dul-l-a. Tähän lilttyen herää kysymys, onko puutavaraliik-

keen aiheuttamilla maankaupoil-l-a yhteyttä punaiseen äänes-

tyskäyttäytymiseen. Asian valaisemiseksi on tarkasteLtava

yhtiöiden maanostokysymystä, joka herätti huomiota jo

1900-l-uvun alussa niin, et'bä asi.aa sel-vlttËimään asetettu

valtionkomitea suoritti siitä selvityksen v. 1906. Tämä

mietlntö71 tarjoaa hyvän lähteen tuon ajan maaseudun ta-
loudell-isten ongelmien sel-vittämiseksi.

Komiteanmietinnän pohjana ol-lvat maanviljelys- ja

talousseurojen sekä lääninagronomien kautta saadut tie-
dot vuodelta 1901. Nä1den mukaan 0u1un läänissä ol-i kaik-

kiaa.n 247 tilaa sahan- tal muun teol-l-isuuden harjoittajan
hal-lussa. Koko maassa tällaisia til-oja oJ-i 2372.72 Kun

Oulun läänissä l-askettiin tuoLloln ol-leen tttalonsavujatt

kaikkiaan 12.231 ol-i näistä sahaliikkeiden ja sahanomista-

j-i.en hallussa kaikkiaan 739 eli 2r7 %. Eniten oLi tiloja

71 Komiteanmietintö
72 Komiteanmietintö

1906:8.
1906:8 ,

Puut avaraliikkeiden maanostot .
s. 2.
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siirtynyt pois varsinaisten v1ljelijäin käsistä l{aapa-

järven ja Kajaanin kihlakunni.ssa. Haapajärven kihla-

kunnassa tiloja o1i yhtiöiden hal-lussa 4 12 %, eniten

Piippolassa 6 r4 %, ReisjärveIlä 7 r7 % ja Pyhäjärvellä
7rz

12.1 %!)Uaikk-i näistä punaisuuteen taipuvia kuntia.

Kajaanin kihl-akunnassa tíla¡rne todettiin vleläkin

huonommaksi kuin Haapajärven kihlakunnassa. Talonpoi-

kain käsistä siirtyneitä tiLoja oli 516 % tilojen koko

määrästä ja korkeimmat lukemat saavutettiin Hyrynsal-

mefla 18.4 %t Kajaanin maalaiskunnassa '15.7 %, Palta-

mossa 1j.1 % ja Kuhmossa 7.6 %,74

Komitea totesi maanostojen tapah'buneen rtviime

aikoinat' erityisestl Kajaanin kihlakunnassa. Ne ovat

tapahtuneet sahaliikkeidentoimesta trvalLan viimeisinä.

vuosina ja kuuluvat sikäLäiset sahatilat, niitä l-ukuun-

ottamatta, jotka si jaitsevat kihlakunnan eteläisinmiLlä

ra6i.aseuduil1a, oululaisllle satrayhtiöille ja tervakaup-

piaillett, kertoo komitea.T5

Samoin komitea toteaa käyneen lapin kihlakunnassa.

ItVaikk'ei isoajakoa slell-ä vielä ol-e toimitettukaanr or

kuitenkin llmoitettu sahayhtiöiden ja puuliikemiesten

haltuun jo joutuneen Sodankylässä 26 tilaa, Kittil-ässä

17 tilaa ja Muonionniskan kunnassa 1 til-arr, komiteta

totetaa. T6

77 Komiteanmietintö 1906:8
74 Komiteanmietintö 1906:8
75 Komiteanmietintö 1906 :8
76 Komiteanmietintö 1906 :B

12.
12.
12.
12.
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Kihlakunnittain maanostojen määrä jakaantui siten,
että yhtiöille siirtyneitä tiloja oli Kaja.anin kihfakun-

nassa 5.6 %, lapin kihlakunnassa 4.6 %t Haapajärven kih-
lakunnassa 4.1 %t Oul-un kihlakunnassa 2.8 %t Kernin kih-
l-akunnassa 1.6 % ja Saloisten kihlakunnassa O.5 %. Oulun

läänin rnääräksi tul-i 2.7 %, mikä oli huomattavasti al-le

Kuopion l-äänin, jossa oli yhtiöille siirt¡rneitä tiloja
eniten koko maassa el1 7.8 % til-o jen koko määrästä.77

Miten maanostojen määrä suhtautui punaisten kuntien

kesken? Tarkastslkaamme asiaa kihl-akunnittain.

Oul-un kihl-akunnassa tilojen siirtyminen yhtiöille
ol-i rajuinta Koill-isnaal-l-a. Kuusamossa yhtlöt ornistivat

v. 1901 7.1 % til-ojen koko luvusta, eli yhteensä J9 tlLaa.
Taival-koskell-a vastaava luku oLi 4.6 % (t5 tifaa) ja pu-

dasjärvellä 4,3 % (15 tilaa). Koko kihl-akunnassa näiden

lisäksi oli huonattavia ostoja ainoastaan Utajärve11ä ja

Muhoksella, joissa yhtiöillä ol-i 3.7 % tilolsta haflus-
saan. Rnnnikkoseudun määrät jäivät alle 1 prosenttiyk-

slkön. Näin lähinnä siksi, että metsävarat ol-ivat sielLä
jo huvenrruut.TB Metsävarojen riittämättönyys juurl pu-

naisill-a alueilla oli syynä siihen, ettei til-akauppoja

pal jonlcaan syntynyt Koillismaata l-ukuunottamatta, jonka

kohdal-la jä11-een il-menee poikkeus: vaikka tiLakauppo j en

vuoksl olisi odottanut poliittisen radikalismin totetu-
neen, ei näin tapahtunut, vaan alue jäi valkoiseksl.

7
8

7
7

Komiteanmietint
Komiteanmietint

906:8, s
906:B, s

ö1
ö1

20-24.
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Saloisten kihl-akunnassa korkeimmat lukemat saa-

vutetlin Revonlahdella (1'.6 %), Oulalsissa (l ,f %) ja

Paavolassa (4.7 %).79 Kaikki kol-me kuntaa. ovat punal-

sia tai punaisuuteen taipuvia.

Kaiaanin lcihlakunnassa osto jen määrä ol-i korkea

kaikissa kunnissa, Huiput saavutettiin Hyrynsalmell-a

18,4 %¡ Kajaanln mlk:ssa 15.7 %, Paltamossa 11.1 % ja

Kuhmossa 7,6 %.Bo Kaikki mainitut lukeutuivat heti aL-

kuun punalsiin kuntiin tai tul-ivat ajan mittaan sellai-
siksi.

Haapajärven kihl-akunnassa korkeimmat luvut saa-

vutettiin Pyhä järveLl-ä (12.7 %) , Piippolassa (6,4 %),

Reis järvellä (7.7 %) ja Haapajärvetlä (4.7 %).81 xrikt i
mainitut ovat alun alkaen ol-l-eet punaisuuteen taipuvia.

laqil]<ihLakunqan;,ì_uvut tul-ivat jo edell_ä maj-ni-

tuiksi. Niil-läkin on yhteys punaiseen kä,yttäytymiseen.

324. Maaomaisuuden vaihtuminen ia sen seurauksia

M¿r.aomalsuud en siirtymiseen talonpo jilta yhtiöid en

haltuun oli sils syyn? tervakauppa ja sahateolLisuuden

sekä sittemmin puunjalostusteoLlisuuden nousu. Metsä-

ja maakauppojen vil-kastumisen seurauksena suuri määrä
...entisiä itsenäistiloja joutui tukkiyhtiöiden lampuoti-

til-oiksi, muualla maassa vieLä enemmän kuin 0u1un 1ää-

nissä. Eniten näi Lä tukkiyhtiöiden ì-ampuotitil_o ja oli

79 Komiteanmietintö
8O Komiteanmietintö
B1 Komiteanmietintö

19O6t8, s
1906z8, s
1906 ¡8 , s

21-27.
21-23.
21-25.
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v. 1912 Mikkelin ja Kuopion lääneissä, mutta paikallisesti
eniten koko maassa niitä oLi Viitasaaren seudulÌa, Sotka-

mossa ja Kajaanin maal-aiskunnassa.S2 Torpparin asemaan

joutuneelta ei jäåinyt huomaamatta, että uusi omistaja

sai puun arvon nousun rnyötä huomattavast-j- suuremmat etuu-

det, minkä entinen onistaja ofi aikanaan saanut. Näin

syntynyttä kitkatiLannetta jyrkensi toiseLta puolen se,

että metsänomistaja, niin tilal-linen kuin yhtiökin, jou-

tui nyt tarkastelemaan torpparinsa metsänkäyttöä ja hänen

tilalle antamaansa työpanosta uudesta nälcökulmasta, siitä
että mitä metsänomistaja metsästään saisi teollisuud.eLle

myytynä tal tul-evalsuutta varten sâästettyn:â.87 Näin

tuli torpparien ja maanomistajain väl_iin sovittamatto-
mal-ta näyttävä ristiriita, joka osui. juuri maaseud.un he-

räåimisen ja polilttisen el¿imän viriämisen kaudel_Le.

325. Työvoiman pako maataloud.esta

Syynä maaomaisuuden vaihtumiseen oll Suomessa ku-

ten Ruotsissakin siellä tosin aikaisemmin - oli väestön

hal-uttomuus maatal-oustöihin. Täl1-ainen ajattelu l-evisi

ensimmäisenä sahateoll-lsuusal-ueille 187O-Luvurta alkaen

ja laajeni vähitel-l-en myös raaka-a-tnelähteille, sisämaa-

han. Puutavaraliikkeen kiihdyttämä työvoiman kysyntä ai-
heutti työvoimapulaa maataloudessa. Kyetäkseen kilpaile-
maan elintasossa metsänomistajat myivät metsäänsä, ja kun

82 Rasil-â s.
85 Rasila s.

34.
55.
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toimeentul-o nä1n turvattiin, ja varsinkin kun työvoiman

puute ja maatal-ouden kustannustaso oli teoll-istumisen

myötä kohonnut, tuntui maatal-ouden harjoittaminen pian

kannattamattomalta. Niillä til-oilLa, missä metsä ol-i

suurel-ta osin myytyr nähtiin tarkoituksenmukalseksi

myydä itse til-akin joJ-lekin sahal-iikkeel-1e, jonka kan-

natti slitä ma.ksaa parempi hlnta kuin kenekään yksityisen

m¿¡.âta vil jeLevän. Kauppo jen tekoa usein joudutti taLon-

po jan vel-kaa.ntrrrr"i.,.,r".84 Puutava.rayhtiöiden kannalta

metsämaiden, kokonaisten tiLojen osto tul-i näissä edul_-

lisissa ol-osuhtelssa mielekkääksi, koska yhtiöt näin

turvasivat raaka-aineen riittävyyd.en pitkällä tähtäyk-

sellä. Samoin tuLi turvatuksi puutavaran hintojen va-

ka',r..rrru.B5

Puutava.rayhtiö1den maanosto ja tutkinut komitea

tul-ikin v. 1906 sij.hen tulokseen, että talonpolkien ah-

dinko oli ratkaisevana syynä siihen, että maaomai.suus

näin mittavassa määrin siirtyi uusil-le omistajil_le.

Komitea kiteytti syyt kehitykseen seuraaviin näkökoh-

tlin: maanomistajien yleinen köyhyys, maa.til-ojen korkea

verotus yhteiskunna[ls¡sn uudistusten seurauksena, useat

perättäiset katovuodet, tervanpolton ja kaskeamisen lop-
puminen ja varallisuuden lasku, työvoiman saa.misen vai-
keus maatafouteen, huonot luotto-olot, maatal-ouden tuo-

ton kehittymättömyys mulhin el-inkeinoihin veruattuna,

elämän vaatimusten kohoaminen ja haluttomuus maatyöhön,

Komiteanmietintö 1906 28,
Komiteannietintö 1906 28,

s. 29.
s. 24-25.
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keinottelu, myynti ja ryhtyminen puutavarayhtiön asia-
mieheksl, helpompi e1ämä tilattomarLa, koska omaisuudet-

tomana eivät velkojat päässeet kiinni, lupaus saada elää

lampuotina verraten hyvin ehdoin (ttyhdentekevää onko

taLo oma vai toisen, kunhan elää saarr), huonot kulku-

yhteydet etenkin takametsiin, joita ol-i vaikea saada

myyntiin 1tse.86

Seuraukset tästä kehityksestä ollvat kohtalokkaat

seuduilla, mlssä talonpoikaismaa.ta suuremmassa määrin

s1.'i.rtyi muihin käsiin. Täl-l-aiseksi muodostui tllanne
Kainuussa, jossa tervanpoltto jatkui voimakkaana ja

itse asj.assa tärkeimpänä pysyi tul_oLähteenä vielä 1900-

l-uvun alussa, Iijokivarrella, Oul-un ympäristössä ja

Tyrnävän Rantsilan seuduil-la missä tervaa oli poltettu
vielä 1800-l-uvun puolivälin jälkeen, oli sieIläkin
poltto jo Iähes tyystin l-oppunut.87 Näin ol-lmKai-
nuusta muodostui paitsi terva¡tuotantoal_ue myös seutu-

kunta, missä puutavaraliike näki lähes ehtymättömiltä

näyttävät raaka-ainel-ähteet, jotka se maaomaisuu-den hank-

kimisen kautta pyrki saa¡naall. hal-tuunsa. seurauksena ol-i

Kainuun väestön taloudel-linen ahdinko ja kurjistu-minen

niin, etteivät Kainu"un talonpojat kyenneet - velkaantu-

neina ja oululaisiin tervaporvareihin tal_oudel_l_isesti

sidottuina - ajanmukaistamaan elinkeinoel_ämää rinnan

l-äänin muiden osien kanssa. Maa.n siirtyrninen vieraisiin

86 Komiteanmietintö
87 Alho s. 29.

1906zB, s. 34-77.
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käsiin oli 1900-luvun alussa niin volmakasta, että kun

vr 19OZ ol-i puutavarayhtiöitten, yksityisten puutavara-

Liikkelden ja tervakauppaliikkeiden hallussa Kajaanin

kihl-akunnassa vain 98 tilaa, mutta v. 1904 lopussa 161

tÍl-aa ja 156 tilanosaa. erotettuiaa lohkoihin. V. 1907

loppuun mennessä yhtiöilLä ol-i hallussaan jo 2BB tilaa
ja saman verran til-anosia ja 1ohkotiLoj".86

Ni-i.nkui,n jo edelLä (s. 116-117) esitetyistä tilas-
toluvuis'ba vuodeLta 1901 ilmenee, keskittyi maatilojen
ostotoiminta Kalnuuseen ja tämä il_miö on siten yhtey-

dessä Kainuun alueen punaiseen äänestyskäyttäytymiseen.

ouLulaisten teollisuusmiesten Kainuussa harjolttama ja
omaama ylivalta tuli tiedostetuksi juuri suurlakon alì-a,
ja hetl tämän jälkeen myös työväenyhdistys joutui sosia-
l-istien käsiin.87 Taloudel-lisil-la seikoir-r-a on siten
Kainuussa ol-lut sel-vä yhteys sosialismin leviämiserre
ja juurtumiseLl-e, Nimenomaan maakauppojen merkitys on

Kalnuun sos1al-ismin synnylle varsin merkittävä teki jä.
Tästä enemmän Kainuu.n kurjistumista koskevassa luvussa.

526. Kyläyhteisön särkyminen

Yhtiöiden maaonosto jen yleisenä seurauksena oli
perinteisen ja kurinalaisen kyläyhteisön särkyminen.

Maanostoja. tutkinut komitea tul_i raportlssaan siihen

tulokseen, että tukkillike maanostoineen ja monine

86 Hautala s. 3O2.
87 Ahonen s. 354-756, 371-372.



124

Lieveilmiöineen vieraannutti väestön, etenkin nuoret,

maatalousammatin harjoittamisesta. Vuokraa.jan asemaan

joutuneet eivät viljeLLeet maata sillä tarmoLl-a kuin

maanomlstaja. Suomessa ol-i komitea¡r mukaan tapahtumas-

sa kuten Pohjois-Ruotsissakin hieman aikaisemmin, että
maaseudulLe oli syntymässä myös til-allisten keskuuteen

yksinkertaisista elämäntavoista ja uutterasta t¡röiteosta

vieraantuva aineq, joka kasvavaan irtol-aisväestöön

liittyneenä tuLee muodostamaan ongelmallisen väestön-

osan. Komitean mielestä on ollut havaittavissa, että
yksikin talonpoikain keskuudessa hol-tittonasti ja työ-
hönsä välinpitämättömästi suhtautuva yhtiön vuokramies

voi vaikuttaa haitall-isesti ympäristöönsä, koska ttyhti-

östä riippuvana ja monasti muualta tulleena, jo1la ei
ol-e mitään harrastusta paikkakunnall yleisille asioille
eikä totturnusta siel1ä vallitseviin tapoihin, on hän

useasti sangen vastahakoinen yhtymään yleistä hyötyä

tarkoittaviin hankkeisiin.'fBB

Komitea kiinnitti myös huomiota tukkiyhtiöiden

vaikutusval-l-an kasvuun kunnal-Lisissa asioissa, kun nämä

maaomaj.suutensa perusteell-a voivat vaikuttaa kunnaLl-i-

siin vaaleihin ja asioihin yleensä. lisäksi yhtiöiltä
o11 vaikea saada verotul-oina otetuksi näid.en ottamaa

puutavaraa vastaavaa. màá,rää, minkä lisäksi yhtiöiden

vuokramiehet ja työväki |tuseastikln jäävät kunnall-isen

vaivanhoidon rasitukseksirr. Näitäkin epäkohtia pahemmat

88 Komiteanmietintö 1906:8, s. 42.
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seuraukset ol-lvat komitean mielestä siinä, että sitä
mukaa lcuin yhtiöiden maaomaisuus lisätintyi, väheni seu-

tukunnal-l-a tal-onpoikaisen maan määrä. Perin tärkeänä

komitea näkikin, että itsenäinen, maata omistava ja

maata vil jeLevä talonpoikaisluokka säilyisi rnahdolli-

simman vahva¡ra ja että se rritsenäisenä ja riippumatto-
mana asemansa kautta turvaa ja säilyttää kansan l-uontaista

voimaa ja tarmoa, pysyy voimassa ja vahvistuurt. ttTaLon-

poikaissåiädyn suuri merkitys erityisenä kansanLuokkana

onkin kalkkina aikoinarr, komitea tähdentää, ttol-lut tun-

nustetùu ja milloin tämän luokan ol-emassaol@ joku vaara

on ol-.ì-ut uhkaamassa on historian todistuksen mu-kaan kaik-

kien kgnsojen keskuudessa tät¿i vaaraa koetettu eståiä usein

ankaroiden l-akinääräystenkln kaut.batf . rrlurmioksi maaLl-em-

me onkin katsottava, etLä maataomistava talonpoikaisväestö

yhtiöitten maanostojen lisääntyessä yhä vähenee ja samalla

sekä entiset että maanomistajat et'bä heldän jälkeläisensä

yhrl lisälivät maassanme jo entisestää.n lulruisaa irtaimen

väestön lukumijäräätt.B9 AÍvan oikein komi'bea arvel-i, että

sahatil-avuokralaisten asema on niin epävarma, ettel se

miss¿iän suhteessa vastaa ltsenåi.isen talonpoikalsluokan

asemaa ja että heidän turvatto¡nuutensa synnyttää heissä

halu'btomuutta työhön ja sammuttaa yrittämisen halun. Pie-

nikin rahasumma, mlnkä he ulkopuoleLta saavat satunnai-

sissa töissä, saa heidät jättämään tllansa rappiolle ja
että kaiken kaikkiaan heidän tila¡sa on sellalnen, että

89 Komiteanmietin'bö;1906:8, s. 42-43, 58.
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tästä kansanosasta muod.ostuu rroloihin tyytymätön kan-

sanaj.nes, josta tul-evaisuudessa saattaa tulla vaLtiofLe
paljonkin huolta ja vaikeuksiattr90 siLlä jo nyt on nä-

kyvissä, että sahati1aLaisil-la on tämän tästä riitoja
kyläläisten kanssa sekä rettelöitä vel-vollisuuksien

täyttämisessä mm. seLl-aistenkin asioid.en kuin aitaus-
ja kyläteiden ylläpitoveLfol-Lisuuksien kan""a. 91

Näin puutavaralilke muutti juuri Kalnuussa perin-
näisen kyläyhteisön normeja edistäen ihmisten hal-utto-

muutta yrlttämiseen sen seL-laisen kielteisen rrnäfkämaanrr

kuvan syntymiseen, jonkalaisena Kaj-nuu pian tuli tunne-

tuksi.

90 Komiteanmietintö 190628,
91 Komitea¡rmietintö 190628,

S. 59.
s. 67,
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33. Taloudellisen vall-an keskittyminen

Puutavara- ja puun jalostusteol-lisuudessa tapahtui

Pohjois-Suomessa jo 1900-l-uvun al-ussa keski'Ltyminen, joka

johti siihen, et'Lä Oulun kaupungin porvarit lcykenivät

säätel-emään va.rsin pitkä}le alan talouselåimüä. Täl-1ä

sê1kall-a ol-i vaikutuksensa myös poliittisen ilrnaston

hahmottumiseen, sillä pääomien puute syrjäisimmillä
seuduil-la vaikutti niiden taloudel-lisen kehityksen hi-
tauteen.

33 1 . Työpa1lcko jen si jainti

Sahateol--ì-isuuden ja sen yhteyteen kuul-uvien hak-

ku-iden, 1au-ttar.r-ksen ja uiton ta.rjoa-nat työpai-kat jakaan-

tuivat paikkaku.nnittain v. 1 9OB seuraa.va "ti:92
Oulu: Korkeasaaren saha, Oulu.n saha 0y

Toppilan höyrysaha, J .lt.Snel-lman G: son
Kemi: IJaitakarin saha. Trävaru A.B. Kemi
Kajaani: Nieminen & Kärnä

Kajaanin Fuutavara 0y.The Kajana 1{ood C.o
Ylivieska: Kiviojan höyrysaha A.B.T. & J. Salvesen
Paavol-a: Raahen Puutavara Oy.The Brahestad lfood C.o
Oulunsalo: Varjakka Träva.ru A.B.
I{aukipudas :PatenielænHöyrysaha G & C Bergbom A.B.
Simo: HaLosen Höyrysaha 0y
Kemin ml-k: KarihaaraJr saha. Trävaru A.B
Al-atornio: Kuusil-uodon saha And.Kurt &

Röytän höyrysaha, Trävaru A.
yht. 2741 työp.

koko maa 18752 työp.

Metsäal-an työpaikat oLivat keskittyneet Iähes täydel-

Lisesti rannikol-le ja asutuskeskuksiin. Sahojen perustajina
ja ylläpitäj1nä oli 1800-l-uvun puolel-l-a ol-lut kauppiaita,

virkamiehiåi' .ja pienyrittäjiä, mutta vähite1len nåimä kar-

92 G.R. Snel-lman, Työtilastoa XVf . Tutkimus Suomen saha-
teol-lisuudesta, s. 5.

. Kemi
C:o A.B.
B. KemÍ

165 työp.
57o It

201 rr

72 It

141 rt

81 rt

290 il

158 rr

401 tt

151 il
287 rt

263 rr

181 il
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siintuivat pois viimeistään 1890-l-uvul1a, jolloin Poh-

jois-Suomessa oli enää kolme merkittävää yrittäjaä, ni-
mittäin tornioLainen kauppias ja puutavaramies AndersKurt

sekä ouluLaiset Bergbomin ja SneÌlmanin kauppahuorru"t. 93

Snellmanin ja Bergbomin kauppahuoneet olivat tähän ilên-

nessä ottaneet haltuunsa lapin vesistöjêr - Kemi- ja

Torniojoen - varrella sijainneet Lukuisat piensahat, joi-
den omistajina oli esiintynyt myös ruotsalaisia ja norja-
laisia yrittäjiä. Kauppahuoneet oLivat esiintyneet la-
pissa jonkin aikaa myös kilpailijoina, mutta pääsivät

vähitel-l-en hyvään yhteisymmärykseen ja perustlvat v. 1893

yhteisen yrityksen Kemi 0y:n, jonka haLtuun lapin sahat

ja hakkuut sekä uitot vÊihitellen siirtyivät. Näin syn-

tynyt yhtiö haLlitsi sisar- ja tytäryhtiöineen ennen

ensirnmäistä maailmansotaa myös eräitä ruotsinpuoleisia
al-ueita.94

Bergbomien kauppâ-r laivanvarustaja- ja sahauslii-.r.r-

kettä harjoittava liikemiessuku ol-i tul-Lut Ouluun 1700-

l-uvull-a Ruotsista. ULkomaa¡rkauppaa ja maakauppaa harjoit-
tamalLa suku nousi mittavaksi kauppiassuvuksi. 19. vuosi-
sadan alkupuoliskol-la Bergbomit kehittyivät Outun suurim-

miksi laivanvarustajiksi ja sahausliikkeen harjoittajiksi.
Niinpä maamme ensimrnäinen höyrysaha syntyi Iin Kestil_ään

Bergbomien toimesta v. 1857. Pian Bergbomien hallussa

93 Auer Jaakko,
1893-1968, s.

94 Auer s. 16-27

?uunjalostusta Pohjolassa. Kemi 0y vuosina

.tu'
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ja heidän perustamanaan oli sahoja Kemijoen, Torniojoen,

Ii joen, Ki-tm-i-nki joen sekä Oulun eteläpuolisten pikkujo-
kien varsil-la, ja ulottuipa heidän toimeliaisuutensa

aina Kainuuseen saakka, jossa suvun haltuun joutuivat

l\mmän ja Kurlmon rautaruukit.95 Muodostettuaan yhdessä

Snell-manin kauppahuoneen kanssa Kemi Oy:n v. lBgS Kaup-

pahuone G. & C. Bergbom muutti yrityksen osakeyhtiöksi

v. 1890 vetäen mulcaari myös oul-ul-aisen Pentzinin liike-
mj-essuvun. vuonna 1912 yhtiö yhdessä muiden oul-ulais-

ten puutavaraliikkeiden kanssa muodostl Aktiebol-aget

Uleå Osakeyhtlön.96

loisen pohjoissuomal-aisen suurliikemiessuvun Snel_l_-

mani-en historia on lähes samankal-tainen. Suku roli tul_-

l-ut Suomeen jo 1600-l-uvull-a ja sen piirissä ol_i esiinty-
nyt pappeja mm. Tervol-assa, Suomussalmella ja Utajärvell-ä.97

Sne-l-l-manin kauppahuone nousi l_lihinnä laivanvarus-

tuksen avulla. liike vei puutavaraa ja tervaa ja toi
maahan mm. ruokatav a:¡ aa. Shatavara.Liikkeeksi se nousi

sahateol-lisuuden vapaudut'bua v. 1857, Sill-ä.ol-i saho ja

llorniossa, Ämnässä ja Toppilassa, se:ihankkl osuuden oul-u-

joen tuklnhakkaus- ja lauttausyhdistykseen sekä perusti

höyrysahan. îoppil-aan v. 1878. Yhtiön maineikkain liike-
mies J. W. SneLlman ehti mulcaan myös yhteiskunnall_Íseen

toimintaan ollen myös valtiopäivämiehenä v. 1867. Hänen

polkansa Karl August snel-lmanista tul-i muod.ostetu.n Kemi 0y:n

ensimmäinen toimitusjohtaja ja hän o1i yhdessä Bergbomin

95 G & C Bergbornin arkiston luettel-o s. 1-6. OMA.
96 G & C Bergbomin arkiston l-uettel-o s. 7, OMA.
97 Kauppahuone J.V/. Snell-ma¡r G:sonin arkis'ton l-uettelo s.1;

Utajärven vaiheita s. 266.
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kanssa peru"stamassa Ab Uleå 0y:tä v. 1912. K.A. Snell-

man oli johtava hahmo myös Oul-un Kaunpaseurassa toimien

sen puheen johtajana v. 1894.-1915. Wös val'b1opä.ivä-

edusta.jana h.¿j.n oli vuosien 1894 ja 1904-1905 valtio-
päiviIlä ajaen tänä aikanâ anslokkaasti mrn. rautatie-
kysymyksen hoitamista Tornioon ja Rovaniemel-l-e.98

Kun J.W. Snel-lmanin kauppahuoneen toimintaan tul-i

mukaan K.A. Snel-lman.in poika August lrlil-hel-m v. 1900 tul-i

Snel-l-manin suvun vaikutu"s tuntumaan Pohjois-Suomen ta-
louselämässä lähinnä Perä-Pohjolassa, siLlä v. 1919-23

A.W. Snel-J.man ol-i Kemi Oy:n toimitus johtajan^.99 Hän

omlsti nyt myös Muurol-an hartsi- ja tärpättitehtaan

1917-20. Ensimmäisen maailmansodan aikana SenLfmanin

kauppahuoneen toiminta taantul, siJ-.lä perustettu U1eå 0y

ostl Snell-manilta lloppila.n höyrysahan ja inyös Pikisaaren

Lehtaan. liilce lopet'bi'boimintansa 1920-1uvu1-Ia perus-

tettuaan ja omÍstettuaan sitä ennen myös Pudasjä.rven

Si.uruan, Kynkään ja Hirvs.skosken sahat.1oO

Pohjoissuomala.inen puutavaraliike keskittyi siten

viime kädessä. kahden yhtlön Kemiyhtiön ja Ouluyhtiön kä-

siln ensimnäiseen maail-mansotaan mennessä. itfukana oli
edelleen useita sekä kotimaisia että ulkomaalaisia puu-

tavarayhtiöitä, joiden, va.rsinkin ruotsalaisten yhtiöiden,

vaikutus sekä puu-n hintaan että palkkaoloihin ol-i kohottava,

mutta sittenkin näm¡i kaksi yhtiötä saivat kurnpikln alu-

eellaan varsln selvälJ-ä yksinoikeudefla toimien ha.:r:joittaa

9g Kauppah.uone Snel.l-manin arkis'bon luettelo s.
Ossi, Kemi.n kaupungin historia I, s. 424-428

99 Auer s. 26-27 ja Snellman:Ln ark. luettelo s.
100 Kaup,rahuone Snel--l-manin ark. l-uettel-o s. 5-6,

Höyrysahan ark. l-uettelo.

:-0, 
llednan

5-6.
Siuruan
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liiketoimintaa, josta oli seutnkunnal-Ia paljon myön-

teisiä mutta paljon kielteisiäkin seurauksir. l0l Ensi-

sl jaisesti Oul-un kaupunki kaup'piaineen mutta viime kä-

dessä koko väestö hyötyi tästä, et bä liÍketoiminta oLi

keskittynyttä ja että eri puolilta maakuntaa al-kunsa

sa.avat pääomavirto jen l-onkero'L suuntautuivat Ouluun,

sillä 0u1u hallitsi kaupassa myös muita pohjoissuoma-

l-alsla kau-punkeja, va.rsinkin Kemiä ja îornÍ ot,u,1O2

Kun työpaikat ol-iva.t päc,asiassa rannikon teolli-
suuskeskuksissa, suuntautui myös väestövirta sinne maa-

seudul-ta, jossa tämä oulul-aisen liikemaailman hallitsema

sahaliike, samalla kun se maanostoin turva.si teollisuu-
'bensa raaka-aineen riittävyyd.en, kasvatti syrjäseuduill-a

irtolaisväestön virtaa, josta se sai tarvitsemaansa

työvoimaa.

'57 2. Talon an sidonnaisuus

'l'erva.- ja sahatavarakauppa aiheuttivat talonpo jille
sid.onnaisuutta tuotteiden ostaj a.an. ilervakauppiaat oLlvat

näet saaneet tervanmyyjänsä vel-kaa:rtumaan siinä mäåirin,

että terve"ntuo'Ltaja ei. saanut vuosituotannoi-l-aa.n makse-

tuksi tuskin entisiäkään vel-kojaan, kun hrin jo joutui

eLärnisen pitimikseen tekemään uutta velkaa seuraavan

vuoden tu-otantoa vastaan. Tämä koski 1900-l-uvun alussa

vain Ka.inuun tervantuottajia, s1ll-ä muuaLlahan tervaa ei

enää juuri poltettu .1O5 Kalnuu.l-aiset ol-ivatkin terva-
kauppansa samoin kuin muunkin kaupankäyntinsä vuoksi

1O1 Auer s. 49. Meinander, Vlrkeshushållning s. 256-237.
102 Ueilander, Virkeshushål-lnirgs. 67-69; Hedman s. 427-474;Entinen Oulujoki s. 228,
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varsin sidottuja oul-ul-aisiin kauppiaisiln ainakin niin
kauan kuin rrhenki-relkäärr muual-l-e kuin Ouluun ei o}lut.
Vasta Kajaanin rautatien val-mistuminen v. 1904 muutti

tiLan'teerr. 106

5321. Tervaurkot

Tervaltuott jan hädänalaista asemaa 1 900-l_uvun

alussa kuvaa Kustaa Hautala nä1n.107

Tervakauppiaat olivat sanât l-;omalla sopimuksella ja-
kaneet veLkaiset talonpojat keskenään. Ei pidetty
sopivana, että sellainen talonpo_ì_ka, joka oli velâssajollekulle 0.,r.1un kauppiaal-le, vei tervaa toisel-le.
Viimeksl mainitun kauppiaan menettelyä ammattÍtove-
rÍaan kohtaan pidettiin epäsolidaarisena. Jos talon-
poika siirtyi toisen kauppiaan asiakkaaksi, oli vij.-
meksi mainitun vel-voll-isuutena maksaa asianomaisen
talon'pojan velka entisel-l-e tervanostajalle el_i ostaa
hänet vapaaksi toisel-ta kauppiaalta.. Vel_koja va.in
vaihtui. Velko_jen ottamisen aika riippui slitä, m1l_-
loin talonpojalla oli ankarj.n rahantarve. Jos ol-i
saatu huono sato syksyllä, tuli kiire ostaa viljaa
talvea sekä kylvöjä varten. Tällöin vietiin Oul_u.nn
kaikki mahdol-l-inen terva huonojenkin kul-kuteiden ta-
kaa. eiicä kevätkul jetukseen jätetty edel_l.isenä vuonna
poJtettua tervaa. Kiireimmän kau.palla pyydettiln
Oulun kau-poiail-ta veJ-kaa tniitten tervo jen priäJ_J-etjotka seu-raavana vuonna tuotaisiin Ouluun. Katovuo-si ej. slinä määrin lisä.nnyt saman vuodeir tervanvien-
tiä Oul-uun kuin seuraava^n vuoden. 1890-1uvul-1a
muodostuivat Kajaanin ma.rkkinat joulukuun ja helnlkuun
aluss¿r täl-lalsiksÍ velanottotilaisuuksiksi, jonne
Oulun tervakaup-piaa.t tai.. heidän Luottamusmiehensä
saapulvat tekemäåin I tervaurkko ja I eli urakkasoplmuk-
sia talonpoikain kanssa seuraava^TL kesÞ,.n tervatóimi-
tuksieta ja antanaan heil-l-e etukäteen maksuja. Var-sinkin helmikuussa pidetyt marklrinat olivat tärkeät
sen vuoksi, että tällöin tehtiin sopimuksia runsaam-
min, koska seuraavassa kuussa ol-i vaLtionveron maksu,

1O5 Meinander, Virkeshushållnlng s. 7O-71; Entlnen Oul-u-joki s. 2O4,
106 HautaLa s, 298; Ahonen s. 415-426¡ 5O2-5O5; Entinen

Oulujoki s. 195-196,
107 Hautala s. 2')3.
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jota varten Kainuun talonpojat tarvitsivat rahaa.
Oul-un tervakauppiaat elvät l,kuitenkaan jakaneet
rahaa ummessa silmin, vaan he vaativat takuita, ja
heidän täytyi myös tietää, millainen heidän vel-al-
llsensa oli. Vii.meksi mainitussa suhteessa oLivat
maakauppiaat erinomaisia tied.ottajia. He eivät
b11é'ãf,-Tãir-pungin kauppiaiden kilpaili joita, vaan
päin v¿l.stoin viimeksi mainittujen arnoilla. Kaup-
pahuoneet varustivat maalcauppiaat tavaralla ja an-
toivat heille velkaa. Nämä tekivät vuorostaa.n vas-
tapalveluksia ja ostivat mm. tervaa kaupungin kaup-
pahuoneille. Sellaisesta ta.lonpo jasta., jolle saattoi
antaa velkaa, sanottiin et'bä aslanomainen on hyvä
e1äjät tai rkaunis eläjät. Etusijalle velanannossa
asetettiin sellalnen pyytäjä, jolla ol-i vakuudeksi
esitettävåinään hyvä tervasmetsä. lisäksi vaadit-
tiin kaksi tervakauppiaa.n hyvin tuntemaa vakavarais-
ta miestä takuumiehiksi, jo'bka valitti_i_n usein siten,
että he olivat lainanpyytäjän naapurelta. Takuumie-
het pyrkivät jo omaJl e'Lunsa vuoksi vakoilemââh vê-
lallisen puuhia ja aikeita. Velkaha:r edellytti ter-
valla maksa.mista. Jol-l-ei asianomainen osoittanut
mitään merkkejä s-tihen suuntaan, että hän aikoi rtr-
veta tervanpolttoon, saattoivat takuumiehet hänet
siihen pakottaa. Jos velallinen oli kenties jolle-
kul-l-e jute1lut, että hän alkoi viedä terva.nsa toisell-e
kauppiaal-le kuin sille, jo1le hän jo ennakolta ol-i
velkaa, takaajat kiireesti ilmoittivat asiasta vel-
lco jil1e . rr

Täil'lainen järjestel-mä o-l-i kieltämättä tehokas. Vel-

koihin sotkeu'bunut talonpoika ol-i pakotettu polttamaan

tervaa ja nüin laiminlyömään maatalouden. Îästä johtuen

peltoalat Kainuussa ol-ivat huoma'ctavas'bi pienemmät kuin

llj.änissä keskimåiärin (vrt. s. 66-87). Varsinkaan nuoriso

el jäänyt katsel-emaan tätä tilannetta, jossa itsenä1sen

yrittämisen mahdoLlisuudet tilalla olivat huonot. Seu-

rauksena oli taloll-isten poikien lähteminen yhd.essä irto-
laisväestöön kuuluvien miesten lcanssa |tpakoonrr kotiseu-

dultaan ja etsimään toimeentuloa mullta paikkakunnilta

tai ulkomailta. I-Iuomattava osa heistä siirtyi juuri
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rannikkoseudun sahoil-fe ja uittotyömai1le sekä teolLÍ-
suud.en pa1ve1uk".urr.1O8 Tervaurkkoihin ja sen kautta

maatalouden nousun viivästymiseen ol-i muitakin syitä
kuin vain velkaantuminen, Siihen pakottivat niinkin
jokapäiväiset seikat kuin talouksissa välttämättä tar-
víttavat tarpeet, kuin separaattorin osto, lehmän han-

kinta, perintöosuuksien maksu tahikka vero.1o9 Näin

tervakauppa oli pitempään kuin muualla pääasiallisen

el-annon antaja, mutta samalla kehityksen jarru.

3322. TervayeLat

Talonpoikien vel-kaantuneisuus näkyy tervakaupan

aikana raskaimpana Kainuussa. Snellmanin ja Bergbomj-n

kauppahuoneiden grkistossa olevien tilisaa.tavaluette-
l-olden sekä kauppahuoneen tervanostajiensa ja maakaup-

piaiden kanssa käymän kirjeenvaihdon perusteel-la saa

hyvän kuvan siitä, mi.ten edell-ä kuvattu tervaurkkojär-
jestelmä toim1. Snellmanin kauppahuoneen saatavat

olivat eräinä vuosina (ße+-ß17) seuraavat (markkaa)110

kunta 6.12.1964 .3 . 1905 I .1 .1915 1 .1 .191'7

Hyrynsalmi
Kajaanin m1k
KuhmoniemÍ
Pal-tamo
Puolanka
Risti järvi
Sotkamo
Suomussalmi
Säräisniemi
Iisalmi
Kestilä
Alakiiminki

604',
538,

2281,
7208,
2379,
1268 )

683 ¡
1 168,
254,
210,

93
10
70
66
15
63

76
74
39
97
51
94
72
16
12
20

17133 r84
5 1oO, oO
2887 ¡

2844't,
2672,

11186,
8572 t
7995,

1471r93
5525 r57

766 rO2
607 rO9
288 r55

3013 rgg

1471r93

190,
2540,
766,

9680186 4512r57

,49
,40

4242
62

1431 97
15
01
o2

,

:,1'oT, 04
48.60

Yhteensä 16798 r75 79949,72 213Og rg7 15177 t46
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Snell-manin kauppahuoneen saa.tava.t ol-iva.t v. 1907 seu-

ruur^t:111

Hyrynsa.lmi
Kajaanin mlk
Kuhmoniemi
Pal-tamo
.lluola¡rka.
Risti järvi
So'Lka.mo
Suomu-ssa.l-rni
Sä.räisn-teni
Yhteensä 30698¡72 mk

Tervakai.rpan aiheuttama velkaantuneisu.¡.s oli l(ai-

nul.rn kunnissa suurin juuri ensimmäisten edusku.ntava.afien

alla. Vuosina 19O5-O7 Kaj-nurin kunnan asu.lcka.il-l-a. ol-i ter-
vavelkoja asulca.sta. lcoh.den 1-B ma.rkkaa.. Korkej-mna.t luke-

mat sa;,',vutettiln ll¡rrtttu"l-n':ell-a (e, tO mk/asu-ka.s), Palta-

mossa (7,a7 mk/asukas) ja Ristijärvellä (5,ø7 mk/asukas)

ja alhaisimmaksi vefkaantuneisuus iäi Slromussa-l-mel-1a

(O164 mlc/asukas), mutta ei sÍksi etteikö velkaa olisl
farvj.ttu, vaan sj-itü syystii, etbeivät suomussalmela.ise'b

köyhyytensåi vuoksi vel-kaa saaneet. Vau::a.j-rnmat kunna.'b

I{yrynsa.Llj., Pa.lta.mo ja Risti jürvi taas vel-ka.a salvat,

koska ne juu.ri mae.tal-ouclen kehittyneisyyden ansiosta

ol-i.¡at parernrna.ssa ma.ine""ut. 112 ]rÏäin köyhimmö.t kun-

nat joutu-j.va.t kurjuri.den noidankehir.än; kun ne ej.v:jt

lcöyh;;'ytenslj vuoksi saaneet luottoa ja koska ne e-ivät

1OB Komitea.nmietintö 1906¡8, s. 21-22.
109 l{autala s. 233; Entj"nen Oulujoki s.
110 l{autal-a s. 237.
111 Hautala s. 237.
112 Hautala s, 237-238.

987, Oo
1454.r96
8840,50
7281r24
1645 r25
1172r97
4.9O{ rgg

281r76
4.130.20

222-226.
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s1tä saaneet, pysyivät ne kurjuudessa ja menettivät

el-ämänhalunsa sekä uskonsa yrittämi"""r.1 13 Oululaiset

tervaporuarit eivät taasen, vaikka olislvat hal-unneet-

kin, voineet jakaa l-uottoja hölläkätisesti, koska heiL-

läkin o11 omat saamamiehensä, ulkomaaLaiset tervanosta-

jat, jotka pitlvät l-uottorajat hyvinkin tiukkoina.114

332t, Oululainen rrsorto järjesteLmäff

Oulul-aiset kauppaÌruoneet Snel-lman ja Bergbom ha]-

l-itsivat otteellaan tervantuotantoalueita. Oulu osti
kainuul-aisten päätuotteen tervan, ja Oulu myi tai vä-

litti maakauppiail-Le Kainuussa lähes kaiken mitä nämä

tarvitsivat. Markkinoita oLi Kajaanissa kahd.et, syksyJ--

1ä ja talvella, mutta vajaan kahden tuhannen asukkaan

kaupunki ei voinut palvella asukkaltaan ja maakuntaansa

monipuolisestl. Kainuun oloja tutkinut valtionkomitea

totesikin mietinnössään v. 1910 et'bä Kajaanin kihlakun-

tal-aiset tällaisissa olosuhteissa, jossa maakunnan tarp

vitsemat kaikki tärl<eimmätt tuotteet rfil-man minkäänLais-

ta kilpa.iluarf joutuivat oul-ulaisil-le kauppiaille, jotka

niinikään ilman minkäilnl-ais'ba kilpailua ottivat hal--

'buunsa rnetsien ja maiden ostot, pysyivät köyhinä ja
I'köyhtymistään köyhtyivättt, ja siten joutui koko seutu

rrLamaustilaa¡rr .115

Val-a.isevan lcuvan maakauppiaan ja oululaisen kaup-

pahuoneen sekä tärmän ja samalla koko Kainuun oLoista far-
joaa Sneflmanin ja Bergbohin kaupirahu-oneitten kirjeen-

113 Koniteanmietintö 191O24, s. 19O-191.
114 Hautala s. 239; Entinen Oul-ujoki s. 204-206.
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vaihto aLaisten kanssa. l4aakaupplaitten asenne esirnie-

hiinsä ja rahoittajiinsa oli kunnioittavan al-amainen aina

suurlakon tienoil-le saakka, mutta vuoden 1gO5 tienoissa

tapahtui muutos, koska maakauppiaill-a alkoi jo ol-l-a vaih-

toehtoja; kilpailu alkoi Kainuussakin vaikuttaa. Tämän

teki mahdol-l-iseksi v. 1904 vafmistunut rautatie, ioka

antoi mahdoLlisuuden kaupata tuotteita suoraan eteLään.

J.hr. Snel-]manin kaup¡tahuone ei ollut useinkaan

keskustel-lut alaistensa kanssa tervanhinnoista, vaan ol-i

1l-molttanut hinnan, josta ei juuri poikettu. Rautatien

valmistuttua Kajaaniin kaupoahuoneet antoivat asiamle-

hill-een tehtäväksi urkkia, missä m¿iärin hintakll-pa1lua

alkoi esiintyä sekä antoivat ohjeet, kuinka l<orkealle

hinnannou"sussa voitiin mennä. Asiain kehitystä kuvaa-

vat mm. kuhmolaisen kaupplaan A. Kainul-aisen ja kajaa-

nil-aisen metsänomistajan J.E. Komula.isen kirjeenvaihto

J.Vil. SneLl-manin kanss 
^.116

Tilanteen muututtua kainuuLaisil-1e êduLlisemmaksi

oLivat myös kaup¡.riaat ja tervanvälittäjö.t tll-anteen ta-
sal-la. Nilnpä kauppias A. KainuLalnen Kuhmosta tiedus-

teli kirjeessään 20,2,19A7 Snellmanil-ta o]iko tämä val-mis

115 Komiteanmietintö 191024¡ s. 190. Asiaan kiinnittivät
huomiota myös Oul-un läünin kuvernöörit kertomuksissaan.
Tästä ks. Oiva Turpeinen, Kainuun väestökehitykseen va1-
kuttaneista. tekijöistä vuosina 1891-1910. Jouko VII
s,64-66.

lalonpo jan asernasta tervaporvarin aLaisuudessa. ks.
myös Entinen Oulujoki s. 2O4.

116 J.\4I. sneflmanin arkisto Ar1zo2 OMA ja klrjekonseptl-
kir ja 1907 A: Tf :84.



138

nostarnaan tervanhintaa 25 % välittäjäpalkkion osalta,

koska tt jotkut ensi kesän tervanostajistart ol-ivat hänel-l-e

sel-l-aista korotusta tarjonneet .11'l Va.stauksessaan Kai-

nulaisel-.Ì.e Snel-Lman kieltäytyi korottamasta palkkiota
rrottaen huomioon suuren kilpailun Kajaanissa tervanos-

tossa viime vuosina ja siitä syntyneet tervain hinnatrt.

Snell-man kuitenkin toivoi, ettei pitkäaikainen llikekump-

panuu-s kaatuisi |tvälityspalkkion korotukseenrr. l lB 11-

meisest,i Kainulainen ol-i pannut rtllmaatr vaatimukseensa,

koska l-iikekumppanuus jatkui vieLä. Mutta jo huhtikuussa

KaÍnula.inen tiedotti uppiniskaisuudesta. ouLuLaisia koh-

taan tervain kuljetuksessa. Tilittäessään 1207 tynnyrin

terval-astia 29.4, 1907 Kainul-ainen uhmamielin mainitsee

olevanktn'tarpeetonta tuod.a tervoja Kajaania pitemmälL"*),

kuten toisetkin vai-n sinne saakl<a tuovat .119 Tämä oLi

merkkinä siitä, että terva:avälittäjien mÍel-estä oli tar-
pee'bonta kul jettaa tervoja. Kajaania pitemmälle, koska ne

siel-l-ä voitiin lastata junavaunuihin. lisäksi Kainulainen

malnitsee kajaanil-aisen kihl-akunnantuomarin ottaneen ta-
vaksi oll-a tuomitsematta enää sakkoihin niitä talonpoi-

kia, jotka ovat rikkoneet tervakontrahdin ja josta rik-
komuksesta on aiheutunut ostajalle va^hlnkoa. Kuln tervan-

A. Kainulaisen kirje JIIS:11-
JIIS:n kir je Kainulaisel-l-e 2
kirjekonseptikir ja 1907 .

119 A. KainuLais-e1 kirje {US:l-l-e 29,4.1907. JWS:n ark.A:fI:84.
kirjekonseptikirja 1907 .

x) Kainuun tervareiteistä ks. Entinen Oulujoki s. 139-159,
183-196.

e 2O.2
5 ,2.19

117
118

.1907. Jtr{S :n ark. A:2O2.
O'l . JWS:n ark. A: II:84.
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välittäjäin uutta asemaa kuvatakseen Kainulainen mai-

nitsee, että edell-inen tuomari langetti aina sakon kai-
kesta väl1ttäjän tai tervanpolttajan ostajalle aiheutta-
masta vahingosta, Itmuttei tämä u-usi tuomarirr. Kainu-

l-ainen edell-een kertoi, etteivät talonpojat enää täl-
laisten sakkojen uhalla sen paremmin täytä urkkojaan,

vaâ^Tr suhtautuvat kailrklin tervavel-voitteisiinsa miten

sattuu ja vievät tervansakin nyt kenelle hyvänsãi, ts.
kuka parhaiten maksaa. lopuksi Kainulainen pyytääkin

Snellmania kysymään frouLulaisil-ta lakimlehiltätt, voi-
daanko tälJ-aj-nen sakko viel-ä langettaa ja jos langete-
'taan eikä asianomainen sitä maksa, ni-tn onko edellytyk-
siä ajaa asia vaikka |tkuvernöörinoikeuteen saakkatt.

Vastatessaau. kauppias l(ainul-alsel-le J.l{r. Snel-lman

tiedottaurl?O ettei häir voi sakkokysymykseen rfseikka-

peräistä vastausta antaau, koska muuan kauptrlias joka

asian hyvin tunteer otl sattumal-ta ul-komaanmatkalla,

mutta tä11-ä kauppialla on kuitenkin seLl-aisia kokemuksia,

että hän on vastaavall-aisen tapauksen ajanut naina Se-

naat.biin astitt ja tällä lisäksi |tpitäisi oll-atr sel-laiset
paperit takanaan joko l{ovioikeuden tai Senaatln päättämä-

îä, että ko. sakkomaksu-t ovat ulosmj.ttauskelpoiset. I.,o-

pu-ksi SneLlman toivookin, ettå kauppias Kainulainen saisi
kaikki urkot entiseen tapaan täytetyksi.

120 Jl{S :n
kir ja o

kir je Kainul-aisel-l-e 4..5.1907. Em. kirjekonseptl-
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Kauppias Kainulainen ei tämän jälkeen näy asiaa

enää kyselÌeen, mutta asiat eivät enäâ l-uistaneet Snell-

manin tolvomalla tavalla, koska tämä aLlcukesän 1907 klr-
jeissään tämän tästä toistaa Kainul-aiselle toivomuksent

että tämä salsi kaikki talonpoikain tervaurkot täyteen.

Kun Snellmanilla kuitenkaan ei ole osoitettavana voi-ma-

keinoja, näyttää tavoltteiden saavuttaminen jääneen ai-
noastaan tervanpolttajien ja välittäjien hyväntahtoisuuden

ja uskollisu-uden varaan. I4arraskuussa l-åihettämässään kir-

$eessä Kaj-nul-ainen joutuu toteamaan, että syynä tervojen

vähyyteen sekä urkicojen laiminlyömiseen on frmenneenä ke-

sänäft ol-l-ut sêr ettei tervoilla ole enää maksettu ttasioitarr,

ts. terva ei ole enää ollut maksuväfj-neenä ja velkojen

kuittausväLine silnä määrässä kuin ennen sekåi toiseksi,

että asiamiehet ovat saaneet sen käsityksen, ettei terva-

sitoumuksen rikkomj-nen tuota enää minkäänLaisia vahingon-

korvausmaksuja ja siksi ihmiset rreivät perusta mltään

kontrahtinääräyksistä ja niiden täyttämisestätt. 121

Näin siis näyttää oul-ulainen monopoliasema terva.n-

ostossa murtua juuri ensimmäÍsten edu-skuntavaalien aikoi-
hin, jolloin yleinen heräå,iminen itsenäisemp¿iän toimintaan

Kainuussa oli voimakas. Tästä enemmän tuonnempa^na. To-

dettakoon kuitenkin, että se ylivalta, joka Oulusta Kai-

nuuseen päin noidenkin kirjeotteiden val-ossa henkii, oli
1900-luvun al-kuvuosina niin selvä, että oululalsvastalnen

mieliala ol-i voimakas myös komiteanmietinnössä vuodelta

121 A. Kainul-aisen kir je Jl¡/S:lle 9.11 .1907. ETn. kir je-
konseptlkirja.
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1910. Iitietinnössä todetaanr että ainoa henkireikä,

joka liikenteelfisesti on' oLemassar pakottaa liiken-
nöimään Ouluun ja että vasta nytr kun maanteitä ja

rautatie on saatu, on myös kauppiaiden -l.uku kihlakun-

nassa kasva:rut ja |tterveellinen kilpailu ainakin perus-

tavarain myynnissä alkanu ¡n .122 Kainurrn pyrkimys ta-

loudel-liseen itsenäis¡ryteen johtik.in, kuten edellä on

nähty välinpitämättömyyteen oululaisten vaatirnuksia

kohtaan. Niinpä myös Snell-manin ja Bergbomin terva-

saamisista tu"li suuri osa. kuitatuksi vasta I maailman-

sodarr aiheuttaman infl-aation kantta.1Z7

337. Tukkityörnaiden epäkohdat

Jos Snell-man ja Bergbom hallits-ivat talouselämää

Kainuussa, ol-i vastaavanLaista keskittymistä tapah.tunut

lapissa v. 1895 perustetun l{emiyhtiön toimesta. lapis-
sahan ei tervanpolttoa enää ollut, mutta sensijaan ta-

loudellinen toimeliaisuus keskittyi sahatavarakauppâ.âJt.

Omlstamlensa sahojen ja sittemmin perustettu-jen sell-u-

loosatehtaiden raaka-ainetarpeita varten yhtiö osteli
runsaasti maita 1900-1u-vun ensimmäisellä vuosikyrnmenellä

niin etbä se ensirnmäisen maail-mansodan päättyessä onisti
yh'teensä 179 rnetsätilaa eli yhteensä 872OO ha metsää.

YhtiöLl-ä oli täydellinen monopoli alueeÌlaan, joka

122 Komiteanmietintö 1910z4t s. 190-191; Kajaanin itse-
näistymispyrkimyksistä ks. myös Entinen Oulujoki
s. 194-195.

127 Hautala s. 237-279.
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kattoi Låihes koko Lapin.11] Tukkityömailla työsken'beli

Kenni- ja Torniojokivarressa jopa kymmenentuhatta miestä. 111

ilyöolot oLlvat huonot, koska minkäänlaisia säännöksiä ei
nj-ihin nähden viel-ä. oll-ut. l,IaaLta lähtenyttä irtol_ais-
väestöii oli työvoimaksi tarjolla runsaasti ja palkkakil-
pallua oLi varsin vähän. Näin val-litsiv¿,rt savotoil_l-a

(ven. savott=tehdas) tayoetliset ostajan markkinat 112

3371. Sosiaaliset oLot ja palkat

Kemiyhtiön savotd sijaitsivat pitkin Kemi- ja Tor-

niojokivarsia. llakkuita yhtiöllä oli myös Simojokivar-

ressa ja myöhemmin myös Iijoen varsil_La. Vuonna 1897

yh'tiö hakkasi sahapuita 57O.000 kpl ja kaksi vuotta
myõhenmin jo 860.000. Miljoonan tukln raja rikkoutui
v. 1911.133 Pääosa puutavarasta sa¿ltiin hakkuuoikeuk-

sien perusteella Kem-ijärven, Kittilän, Sodankylän ja

Kuolajärven pitäjistä. Hakkuuoikeudet ostettiin joko

yksityisil-tä metsänornistajilta, jotka iso jaon tuLtua

suoritetuksi ol-ivat päässeet omien metsämaiden omista-

jiksi, tai - m1kä oli vielä yleisempää - jakokunnilta,
joiloin kaikkien manttaalinomistajien yhteisel_l-ä süos-

tumuksell-a saatu hakkuuoikeus koski jakokuntien omis-

tuksessa olevia, isojaon keskeneräisyyden vuoksi muo-

150 Meinander, VirkeshushåÌlning s. 98-99; Vrt. myös
Kemi 0y:n hankin'ba-alueita, jotka käsittivät suurimman
osan lapista (tledman s. 556-567¡.

131 Meinander, Virkeshushål-lning s. 133t Työväestön mää-
ristä erl tuotantolaitoksil-La ks. Hedman s. 776.

132 NIeínander, Virkeshushållning s, l4B.
173 Auer s, 24.-25 t 44.
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dostettuja ns. vällaikaisia lohkoja. Puutavaraa saatiin
vuod.en lg}g tienoilta lähtien myös valtiolta, kun sen

kanssa alettiin tehdä puukaupp oj^.134

Hakkuut olivat vuosisadan vaihteessa niin voimak-

kaat, että työvoimapulaakin ilmeni. Työvolman puute

tuntui suurimpana Kemi jli.rven Isokylän 41.000 ha lagJui-
sen hakkuualueen savotoiden alkaessa 1899. Tämä savotta

syntyi sen sopimuksen perusteel-la, ¡onùa Bergbomin ja

Snel1manin kauppatruoneet jo ennen l(emiyhtiön perustamista

olivat Kemijärven talollisten kanssa solmineet,175 Työ-

voiman saamiseksi Luettiin Tisalmen, Maaningillr Karttulan,

Nil-siän, lapinlahden, Kiuruveden ja Haukivuoren kirkoissa
kuulutus, jolla työvoimaa pyrittiin imemään lappiin.
Oulun l-äänissä työvoimaa haettiin l-ehti-ilmoituksin. 136

Näin saatu työvoima oli Liikkuvaa ja kuritonta.
Työnjohtajat olivat vaikeuksissa näiden Itjätkienrr kans-

sâr joista suureksi osaksi jouduttiin sanomaan arvostelu,

että ovat tul-Leet ja menneet, tehneet työtä hetken ja

lakkoil-leet toisen. Voidakseen kontrol-l-oida, millaista
työväkeä liikkui ja kenestä oLi työmieheksi, työnantaja-

puoli otti käyttöön työpassin, josta kunkin työntekijän

soveltuvuus ja ahkeruus ilmeni .137 Varsinkin ttlentojät-

kätrt, jo1lla o1i perhe etelässä ja jotka palasivat kotiin-
sa aina sesongin rnentyä, oLivat tauhatonta väkeä.178

134 Aaer s o 44-45; Hedman s. 766-371.
135 Auer s. 45.
136 \Ieinand.er, VirkeshushåLlning s. 170-171i Auer s. 154.
1';'l Meinand.er, Virkeshushållning s. 172.
138 Meinander, Virkeshushål1-ning s. 133.
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Väestön liilckuvuus lapin savottojen ja eteläisêm-

män Suomen välillä oli nyt rautatien ansiosta mahdollis-

ta. Radan myötä tulivat myäb uudet aatteet, ja ni.inpä

sosial-ismin agitaattoritkin voivat nyt tehokkaasti käy-

dä valistamaan pohjoisen savotO:l-1e kerääntynyttä väkeä.

Maaperä siellä näht11n todel-la otol-l-iseksi .139 SuurLa-

kosta voimansa saanut l-akkolnnostus sai uutta voimaa

savottojen epäkohd1sta140, joista suurin ol-i palklcaus-

järjestelmän kehnousr ns. mustakirja, joka. takasi sen

ettei kerran e.rotettu päässyt takaisin töihin.141 Toi-

nen ärsyttävä seikka ol-i sakotusjärjestelmä, jolla työs-

tä kesken Lähtevältä rtsakotettiinrr työstä lähdettäessä

20 % palkasta tarkoituksella, ettei työvolma l-ähtisi
savoto:f-ta.142 Il-man ttkovia lakejatt työnantajat eivät

katsoneet voivansa pltää töitä yllä 1147 mutta työntekijä-
puoli näki taas, että ell-ei ärsyttäviä epäkohtia varsinkin

muonituksen kehnoutta - Kemlyhtiön syöttämä pllaantunut

l-äski oli erityisen vastenmielistä ruokaa - poiste'ba,

eivät työt suju eivätkä lakot l-oprr.144

3332, Kopeat esimiehet

Palkkaol-ot olivat kirjavat. llnsiotaso oli huo-

mattavasti korkeampi ku:Ln m.ratal-oud.essa, mikä sai ti-
lalLisetkin ja ennen muu-ta talojen nuoretmiehet lähte-

119 Kansan Tahto 3.2.1906.
140 Silvennoinen Kari, Kemin Työväenyhd.istys 1BB7-1967 s.41-42.
141 lehen Emil-, Pohjolan tukkityöl-äisten lakko, sen synty ja

kehi'bys s. 5-9; Kansa¡ T¿.hto 13.2. i9O6.
142 lehen s. 5-9, 17i Ahmala H., 0u1un ja Kemin yhdistysten

l-ähettien kertomus tukkilaisten l-akoista Perä-Pohjolassa,
Kansan Ta^hto 12.-15.2. 1906.

147 Auer s. 185.
144 lehen s. 5-13, 53; Ahmala em. kirj. 13.2.1906 Kansan

Tahto
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mään savotoihin. Palkkakilpailuakin oli, ja varsinkin

pohjoisnomfantil-aiset ja norjal-aiset yhtiöt pyrkivät

nostamaan palkkatasoa ja maksoivatkin yleensä parempaa

palkkaa kuin Kemiyhtiö, jonka metsäpäällikkö Hugo

Richard Sandberg, pahamaj-neinen ja ankaruudestaan kuu-

luisa rrSa^mperitt piti jätkän nö.yränä ja mieluummin laski

kuin nosti palkkoja. Kuuluisa o1i hänen määräyksensä

pudottaa palkkaa 20 ol, mikäLi jätkä syyllistyi juopot-

teluun, kortinpeluuseen tal lakkoiluun.145 ErittäÍn
myönteinen kuva taas oli pääasiassa Iijokialueella
savotoineesta norjalaisesta Olsen-yhtiOsta146 ja ruot-
salaisesta Ytterstfors Trävaruaktiebolagetista, joka

työskenteli Ku.usamon seudul-l-a. Varsin viimeksi mai-

nittu ltltteforsrr, kuten Kuusamon väki yhtiön muistaa,

muistel-ee yhtlötä myönteisessä hengessä, koska minkälin-

laisl,a erinielisyyksiä työntekijäin ja työnantajan kes-

ken ei ole oLl-ut .147 Yleensäkin vi.erasmaaLaiset yhtiöt
maksoivat parempia palkkoja kuin Kerniyhtiö, eikä niilLä
lapissakaa¡r ol-lut lakkoja ja muita vaikeuksia kuten

ttsamperlnrt johtamill-a savotoilLa. 148 Monet epäkohdat

Kemiyhtiön savotoill-a johtivatkin laajoihin ja poliit-
tisilta sekä yhteiskunnallisilta vaikutuksiltaan kauas-

kantoisiin lakkoihin juurl eduskuntavaalien alla 1906-07,

145 Meinander, Virkeshushål-Lning s. 147,
146 Auer s. 152¡ Olsenin toiminnasta Kemissä ennen Kerni 0y:tä

ks. Hedman s. 4OB-424,
147 KyJ:--önen s. 99
148 Meinander, Virkeshushållnlng s. 149.
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lapin savotoilla kävi siten sarnojn kuin Kainuus-

sakin, että taloudeLLisen vallan keskittyminen johti
monopoliasemaan ja tämän aseman väärinkäyttöön. Îyön-

tekijäin kopea kohtelu ja patriarkaal-inen asenne alai-
slin nostatti pahaa verta niin Kainuun tervanpolttoalu-

eilla kuin lapin savotoillakin. Kurnmankin epäkohdan

takana olivat samat yrit'bäjäsuvut, Bergbomit ja Snell-
manit, joid.en tolminnan jatkajiksi tul-ivat Oulu 0y ja

Kemi 0y. Näid.en kahden elinkelnon, savottaliikkeen ja

tervanpolton, nostattamista epäkohdista tuLi muodostu-

maan pohjoissuomalaisen työväenliikkeen propagandavaltti

ja ase, jolla sosialismin tiell-e juuri lähtenyt työväen-

Liike ryhtyi asemiaan varustam 
"ur..149

149 Meinander, Virkeshushållning s. 148; Auer s. 185-187,
Soslalidemokratinen puolue Suomessa. Tilastoll-isia tie-
toja puolueeseen kuuLuneista yhdistyksistä v. 1905, s.10;
lakkol-iikkeistä ja niiden syistä ks. lehen Ernil, Pohjo-

..-Lan tukkityöläisten lakko, sen synty ja kehitys, mm.
s. 5-9, 13¡ 42-57.
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34. lakkoLiikkeet lapin savotrñilla

Suurl-akon puhjet'Lua 25.10.1905 Venäjällä suomalai-

nen työväenlij.ke ja aktivistit katsoivat, etLä lakkoa on

käytettåivä hyväksi. Kansall.ismieliset näkivät lakon tar-
joavan mahdol-lisuudet venäläistyttämisohjelma¡: pysäyttä-

miseksi, työväenjohtaljat taas yh.teistyössä venäläisten

vaLl-ankumouksel1isten kanssa pyrkivät horjuttamaan tsaarin

asemaa. Perustuslailllsten ja sosiaListien toiminta oli
paljol-ti yhdensuuntainen, mutta päämäärät toiset .'l5O Kui-

tenkin suurlakko Pohjois-Suomessakin sujui saumattoman

yhteistyön val-l-itessa. Kaupungelssa l-akko sujui hyvän

järjestyksen vallitessa, mutta maaseudulla tapahtui väki-

val-taisuuttå,e, joka kohdistui virkamiehiin. levottumuutta
esiintyi mm. Alatorniolla, Siikajoella, l{uhoksella, Ou-

l-aisissa ja Kärsämäell-ä. 1 5 1 läèinin kaukaisimpiin kolk-
kiin tieto suurl-akosta tuli myöhään. Niinpä lakon ar-ka-

essa murtua marraskuun 6, päivänä, nousi sinlvalkoinen
liina lakon merkeissä Kuusamon kirkontorniin vasta pnâr-

raskuun 15. päivänä, ja Kuolajärvellä lakko päästiin
aloittamaan vasta joku viikko sen jälkeen, kun se muual-

l-a oli jo lopetettu. Mutta Oulun l-är.nin maaseudul-l-a

Lakko tul-ikin monin paikoin väkivaltaisena, siLlä oman

paikkakunnan virkamiehet samaistettiin venä1äisiin va1-

lanpitäjiin. KuolajärveLl-ä kaikki valtion virkamiehet

150 Soikkanen s. 225-227.
151 Róos, Sigurd, Sortovuodet ja suurlakko Oul-un kau-

pungissa ja 1äänissä s. 763-365.
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erotettiin ja väestö piiritti val-tion vlrassa ol-evia

henkil-öitä heidän omissa kodeissaan ja uhkasivat ainpuma-

aseilla, jos nämäi aikoiva-b l-iikkua tal-ostaan. lähtöpas-

sin virastaan sai myös kunnan kätilö - vain sillä perus-

téella, että nauuti val-tlon palkkaal Kemin maalaiskun-

nassa työì-äiset Lähettivät ankarat nuhteet paikalliselle
metsänhoitajalle siitä, että tämä oli kohdellut huonosti

aLaisiaan. Simossa väestö jatkoi suurl-akkoa verol-akon

muodossa, ja kun nimismies tul-i karhuamaan vero ja, hä-

nelle sanottiin, ettei niitä makseta, koska suurl-akko on

poistanut ttkoko hapatuksen verQjärjestelmineen päivineenrr .152

Suurl-akosta muodostui Lakkoliikkeen l-ähtöLaukaüË

Pohjois-Suomen savotoilLe. Slihen että l-akkoLiike oli
väkivaltainen ja raju mm. Kuolajärvellä oli vaikuttamassa

laukkuryssien tuoma tieto, että vall-ankumous on toteutu-
nut, ja että maa jaetaan kailcki 'basan .153 Kuolajärvell-ä

muutoinkin olivat lail-l-isen esivallan ja väestön vasta-

kohtaisuudet kärjlstyneet niln että nimismies ja kirkko-
herra sai.vat vetää tehokkaasti yhtü köyttä pitääkseen

jonkÍnlaisen järjestyksen kunnassa.l54 Väestön ja kirk-
koherran väIit olivat niin huonot, ettei jumalanpalve-

l-uksia voitu jopa kuukausiln pitää, kun väki ei tull.ut

152 Roos s. 366.
15"t Jutlkkal-a Eino, Suomen talonpoika kautta alko jen s. 192;

Jutikkala Eino, Torpparikysymys. Suomen sosiaali- ja
ta]oushistorian kehityslinjo ja s. 199; soikkanen s.230-231.

154 Oulun Tuomiokapitulin ark. Eb: 10 Piispantarkastuspöy-
täkirjat ja niihin liittyvät seuralcunnan kertomukset
v. 1886- 1897 , 1903, 1905, 1909, 1915 Kuol_ajärv1-Kuu-
saJno. OMA
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kirkkoon, eikä plispantarlrastuksen yhteyd.essä v. 1903

voitu rippilapsia l-ainkaan arvostella, kun heitä oli
niin vähåin paikal-la. Tähän kaikkeen arveli piisþa Juho

Rudol-f Forsman olevan syynä poikkeuksellisen suuren vie-
faantumisen kristiLlisyydestä, mikä seikka hänen mieles-

tään on tyystin tukkiliikkeen ja seudul-le virranneen

vieraan työvoiman aiheuttamaa, työvoiman joka ei ole
Itaina kristll-lisimpiät t,155

suurlakon nostattama Laklcoaalto kosketti kaikkia
Kemiyhtiön savottoja ja uittotyömaita. Kuolajärvellä ja
Sodankylän Sampiossa vuoden 1905 lopu1la olleissa la-
koissa oli mukana. yhteensä noj-n ljoo miestä. Rauhatto-

muus jatkui savotoïLl.a keväüseen saakka, kunnes l-alcot

leimahtivat käyntiln Kemiyhtiön uittotyömail.t.a. utukana

täl-löin ol-i i-akossa 800 työntekijää. Kolmas suurempi

lakko oli syyskuussa 1906, ja silloin oli kysymys eräi-
d.en aikaisemmissa lakoissa mukana olleiden ottamisesta

takaisin töihin. lakkojen takana ol-ivat huono'b työolo-
suhteetr mutta myös tehokkaiden agitaattoreid.en aikaan-

sa¿una kiihotus. Erikoisesti mainitaan korpiagitaattorj_n

A. Vatasen matkan merkitys Kuolajii.rveLle ja Tervolaan ja
Kemin maalaiskuntaan vuoden 1905 lopulla vaikuttaneen

ratkaisevasti lakkojen syntymiseen kuln myös sosialistien
vaalimenesbykseen näissä kunnissâ. v . 1go7.156 liikeh-
dinnässä ei kuj-tenkaan ol-l-ut kysymys yksin palkoista ja
työoloistar vaan lakkoilu oli paljolti suunnattu Kerni-

Em. tarkastuspöytäkirja vuodelta 1907.
Soikkanen s. 718; Me-i.nander s. 149, Auer s. 185-187,

I
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yhtlön metsäpääIì-ikktiä Sandbergia va.staan, sarnoln kuin

yhtiön työnjohtajien el-i rtkymppienrt kopeaa ja ylimie-
Listä käytöstä vastaan .157

lakkolaisten vaatimuksena oli B-tuntlnen työpäivä

työaika o1-L 12-15 tuntla -, 1OO % korotus palkkoihin,

jotka va.lhtelivat miehestä riippuen 22-25 p mlestä koh-

den tunnilta, vaatimus irtisanomissuojasta, niinikään

vaadittiin korvau-kse'b työtapaturmista ja pakkotoimista

rlkkureita va.staun.158 Va.atimukset ja lakkoll-un tavo-i.t-

teet esitti sekä lakon käytännöl-l-islstä järjestelyistä
vastasi rPohjol-an bukkityöl-äis'ben reng;asrr, joka perus-

tettiin 2.4. 1906 si joituspaikkanaan Rovaniemi. Tyyty-

müttömyyden aiheina oli ecì.el-l-ä mainittu Sandbergln to-
teuttama palkko jen aÌennus v. 1901 sekÈiheikot majoitus-

ja ravitsernusol-ot. Ravlnto o1i huonoa, ja kun tukkiyhtiöt
itse muonittivat työmaat ja monopol-iasemansa vuoksi voivat

mäåirätä hinnat, oli tarjon hyvinkin huonoa :ruokaa. Eri-
tyisen vastustuksen ja tympälsyn aihe ol-i amerikkaLa-i-nen

silavar 159 jo1la oli tulevaisuuttakin ajatellen ikävä

kaiku, sillä ol-ihan se ainakin osasyynä Kuolajllrven

(sattan) ttläskikaplnaanft v. 1922.160 Renkaassa oli
enimmil-]¡iËin jriseniä v. 1908 yhteensä 54.6 niestä, pää-

asiassa Sodankylästä, Kittilästä, Kuotajärveltä, Kemi-

järveltä, Rovaniemel-tä ja Tervol-asta. V. 1908-09 rengas

sulautui Sahateollisuustyöväen liittoon ja Rovaniemel-l-ä

157 Auer s. 186; Meinand.er s. 149,
158 Ahvenainen Rovaniemen kaupungin histoi:ia s. 441;

Auer s. 186.
159 Ahvenainen s. 442.
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Renkaan om.i.stuksessa ol.Lut tclimitalo myytiirr Ror¡aniemen

työväenyhdis tyks eLle . 1 6 1

741. Huso Rich. Sandberg - rrT,apin keisaritt

Selrä aikala.iset ett¡j. myöhemmätkin arviot lapin
savotto jen ja uiton erottel-utyömaiden l-alcoista ja niiden
syistä påiätyvät siihen, e'ttä keskeinen syy Kemiyhtiön ja
työläisten väl-isiin yhteenottoihin oli Kemiyhtiön metsä-

pêiälliköllä Hugo Rich. sandberg-illa, joka toimi virassaan

vuosina 1893-1914. I{åin jou'bui organlsoimaan nämä ennen

nèikemättömän mittavat savotat tiettömäin taivalten taakse

ja kokemaa,n vastuksia, joista pehmeydellä ja ldmpeåå&Lä,j

myötämielisyyd.ell-ä kaikkia vaatimuksia kohtaan ei oLlsi
selviydytty.162 Vaikka taLoudelliset selkat ehdottomasti

puolsivat sandbergin menettelyä - vaatimukset B-tuntisesta
päivästä ym. toteutuiva.t muil-l-akin al-oil_l_a vasta 1917,

160 rI.räskikapinatr oli SKP:n organisoima. kapinahanke hel_-
mikuussa 1922, jolloin Kemi 0y:n savotoil_1e Kuolajär-
ven ja Savukosken rajamailla hyökkäsi Venäjältä puna-
upseeri Jahvetti Moil-asen johtama ftPohjolan punainen
sissipataljoonart ryöstäen savotan ja vangi.ten työmaan
johdon. Joukon vahvuus nousi savotoilta mukaan tu-l-leiden
250 miehen jälkeen 34Ozeen. Kapinalliset valtasivat
Kuolajärven klrkonkylän ja savukosken mutta lcåiäntyivät
kohti Neuvostoli:'-ttoa sen jälkeen kun saapui tieto Kuu-
samon Rovaniemen suo jeluskun'bien osasto jen lähtemisestä
heitä vastaan. Kapinan tarkoituksena oli aloittaa ylei-
nen rrpunakapinarr koko maassao Pohjois-Suomi valtaamalla
oli tarkoltus luoda rintama rrval-koisen Suomentt sel-us-
taan. Kapinahanketta oli va.l-misteltu aina.k.i_n kesästä
1921 l-ëihtien. Kapinan syttymispaikan valitserninen
Kuolajärvellä osoit.baa, et'tä seudun ttilmastoatt pidet-
tiin hanklceefle edullisena. -Hakalehto flkka, Suomen
kommunistinen puolue ja sen va.ikutus pol_ì.ittiseen ja
ammatill-iseen työväenliikkeeseen 1918- 1928 s. 89-99.
Kapinasta,ks. myös Sundqvist JarL, läskikapina.
Porvoo 1967.

161 Ahvenainen s. 444.
162 Auer s. 49-5's, 185-18'l .
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joten ne olivat tuoll-oin l-iian alkaÍsia vaatimuk "i^ -163

sopii kysyä, olisiko toisenl-ainen, joustavanpi menettely

håinen ja yhtiön taholta estâny'b vä1ien kiristymlstä. niin
pitlräJ.le ja kauaskan'boisesti l<uin tapahtui. Kalkkien

aikalaistenkaan arviot hänestä eivät ole myönteisiä.

Irainattakoon tässä poliittiseen keskustaan l-ukeutuvan

,

Perä-Pohjolan lransanopiston rehtorin NiiLo liakan v. 1908

kir j oittamaa. arvioint iurl 64

Perä-PohjolaÌla on jo useana vuonna ollut oninai-nenttpolttava kysynyksensärr. Työpalkat ja työehdot tukki-
töissä, hakoissa, ajoissa, l-askuissa ja ultoissa ovat
nlin suuresti koskeneet suureen osaan maakunnan väes-
töä, e'ttä syrjC.is'benkin on täytynyt huomiolla seurata
tämän .l<ysymyksen vaihej.'ba. Ei ol-e viel-ü pitkä aika
siitä, kun yhtiöt ja varsinkin raharikas Kemiyhtiö oli
tällä alafla määrääjänä. Yhtiön maakunnallista pää1-
likköä ei ol-e kansa syyttä ruvennrrt ffkuninkaaksirr kut-
sumaan, sillä hänel-lä on todeLl-a o}lut suurempi vaiku-
tusvalta tuhansien jopa kymmenientuha.nsien jokapäiväi-
seen leipään, kuin monella nykyaja.n kuninkaall-a valta-
kunnassansa. Kun hän sääsi 20 pennin tuntipaLkan tal--
vitö1ssär s€ tiesi tuhansil-J-e puutteelllsta elämää, kyl-
mää ja nälkää.
I¡lutta siihen oli jä.rjestäytymättömün työväen allstutta-
vâ.. Jofl-eivät tehneet työtä sil-l-ä palkalla, telciv'ät
toiset. Sen tiesi yhtiön val-tias. SanotaankÍn tämän
mahtimiehen kerran lansuneen: rrJumal-a antoi huonon vü.o--
den, minä annan kaksi perään!It Ja paperossia pöllyytte-
levj.fl-e jätkille' I'Kylfä minä laitan teil-le toiset tupa-
kat suuhunrr. Täf l-aiset uhkaukset eivät tietysti tuntu-
neet niinkäåin paljon töissä oLevill-e mlehil-Le, jotka
toki työn aikana elivät , vaan kotona olevil-l-e vaimoifle
ja lapsill-e.
Pari vuo'Lta sitten piiä.si tukkityöväkikin selvllle sii-
tá, että jä.rjestyminen on voimakeino sekä. sisäåin- että
ulospäin. He perustivat |trenkaantt, joka teki palkkavaa-
tirnulcsla työnantajille, mutta samall-a a.setti jäsenillen-
såi hyvinkin ankaroita vaatimuksia¿ Juopot'bel-un he kieL-
sivät keskuu-dessaan; ilmoittivat sanomalehdlssä, että
jokaiselta viinankaupustell jalta, joka lähenteLee rrtukki-
savot'bojarr, kaadetaan armotta vij.nat maahan ja mies jä.te-
tään lain kouriin. Useista paikkakunnj-sta. kuului eri

163 Auer s. 186,
164 N(iifo) lialclca, Työtaistel-uista Perä-Pohjolassa (lçatt<et-

mia muistii-npanoj.sta kesämatkal-ta 1901) Kansan Kalenterl
19OB s. 185-190.



153

henkilöiden todistuksia, ettti varsj-nkin lcesä. 1906 oli
raitis. Elämä oli hilja.ista ja s:r.ivoa, että monen ol-i
sitä vaikea tod.eksl uskoa, kun muisteli takavuosia. 0n
varma, että vlralliset l-ainvartijat eivät olisi kyenneet
tä-r-laista kieltoa voimassa pitämäân, vaj_kka olisivat ha-
lunneetkin. Tåissäkin on seLvä todistus, kuinka oikea
ajatus on siin¡i kieJ.tol-akiehdotuksen kohdassa, että la-
kia va.Lvomaan va.l-j-tsee val-veutunut kansa itse erityiset,
siveell-istä arvonantoa ja luottamusta naut'bivat henki-
löt paikkakunnista.
ItTiinpä keväällä 1907 nålhtiin jä11een sanomal-ehdlssä jo
varhaj-n sotajulistus yhtiöiden ja työväen ttrenka.a.ntt vä-
1i11ä. EdeLl-iset tarjosivat muis'taakseni 35 pennin ja
yl1töistä 40 pennin tun'bipalklcaa. u-itoissa, renga.s va.ati
50 ja 60 penniä. Erotus oLi 'bodelLa tuntuva, eivätkä
sovittelut vilêneet toivottuun tul-okseen. Vai l-ieneekö
niihin yhtiöiden puolelta. oikein tosim1elessä antaudut-.bukaan. Niln ainakin Torniojoen latvo1Lla kerrottiin,
että suomalaiset yhtiöt olivat jo alussa laka.nneet so-
vittelemasta. Ne ol-ivat jättäneet puunsa urakall-a erään
ruotsalaisen yhtiön hal-tuun, jonka ei l-iene kannattanut
oll-a niin kopea.
Satuin l-illrkumaan ylimaissa, kun rfroikan häntätt oli saa-
punut noin penlnkuJ-man.päässä l(ol-arj.n kirkon pohjoispuo-
lel-1a l{unnion (Tornion) jokeen laskeve"n "Akäsjoen suul-le.
Olin kuuLlut paljon puhuttavan vil-leistä jätkistä, olipa
vielä matkalla varotettu varustautumaan aseifla heidän
varaltansa, että olin oikein utelias sa.adessani vähän en-
nen maja'baLoon tuLoa kuulla siell-ä oLeiLevan toista sataa,
tukkimiestä. Ja kyllähän kohta pihaa.n tultua havaitsi,
ettei talosta väkeä puut'bunu.t. l4uutamia kymmenlä loikoili
pihasalla mikä mlssäkin askareessa, enimmät kilntynelnä
kuuntelemaan matkoissa mel-koisesti muokkautu.neen pussi-
pelin hataraa vingutusta. Sen sanottiinkin soineenyhtä
mittaa useita päiviä ja melkein öitäkin. Mutta mitä¿in
villeybtä en h.avainnut missäänr êil päihtyneitä enkä kort-
tipeliä tahl kirouksia. Tervehdykseenkin vasta.sivat use-
ammat. SisälJ-ä kuhisi väkeij. tal-on tuvassa kahvinjuonnin
touhussa. Isoa pannua tyhjennettiin parast'alfçaa ja to1-
nen mokoma ol-i tulell-a. ItVierashuoneissatt val-litsi huo-
mattava hiljaisuus, valkka siell-äkin tehtiin monla töitä.
Suu-ri enemmistö nukkui. Sängyissä, penlceillä, mutta var-
sinkin lai;'blall-a makasi miestä kuin f-i.ekoa, että oli
täysi työ hypel-l-ess¿i pöydän ääreen hakemaan päiväkirjaa.
Jossakin nurkassa syötiin, vaa.n useiÌla tuntui ol-eva¡
työnä laskujen selvittelerninen; laskettiin päässä ja pa-
perilla, joku ol-i puuhannut kirjoi'busvehkeet ja istui
lattial-la ja kirjoitti tuolill-a. Ei ol-lut tietystlkää.n
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erltyisempää halua syrjitisen kauan viipyä tässä vle-
rashuoneessa, jossa il-makin ol-1si saanut oLl.a ohuempi.
Tarjottj-in tosin tuoÌia, mutta kirjoitettuani päiväkir-
jaan, kapusin kartanol-le takaisln ja hevonen ol-ikin jo
valmiina.
Jonkun päivän perästä palasin samaan majataloon takaisin.
Tungos oli tuskin niin tun'buva, v.e.an sana väki oli vielä
koolla ja rrhanurirr tietysti soimassa. Sain nyt kyytimie-
heksenl tt jätkäntt. [a pian kuu]-in, että hän oli tukkityö-
väen järjestön rfrenkaann mies, oikein eturinnan miehiä.
Mutta villistä hän oli kaukavLa. Harvoin olen kuul-]ut ke-
nenkään niin eläväl-lä osanotoll-a kuva.ilevan väki juomain
turmiota, ku.in hän sen teki. Sosialistiset teoriat tuntui.
vat hänell-ä ol-evan uskonkappaleina, mutta arvosteleva
henki oli sentåiän sällynyt.
Hän kertoi rrrenkaanrr tehneen työsopimuksen ruotsal-aisen
yh'biön kanssa, joka oli hyväks¡rnytr palkkavaatimuksen.
Sopimukseen kuulul, että mol-emmin puolin asetettiin 2
vaLvojaa pitämään sil-mällä ehtojen nouda'Ltamista. Työ
tehtiln määrätunneilla, miesten työkyky arvosteLtiin,
laiskotteleminen kiellettiin, samoin kerrassaenkaikkÍ
väkijuomat ja kortit, joiden suosija.tkin uhattiin erottaa
byöstä. Îläl-laiset pykälät ova'b 'bähän asti olleet kuul-u-
mattomia tukkÍjoe11a.
Muutamia rikkomuksia. oli tapahtunut, pari kolme miestä,
jotka ol-ivat nurisseet työkykynsä arvostel-emisesta, oli
erotettu.
Mu'bta yllmalkaan oli työ sujunut hyvin. Kertoja oli joten.
kin varovainen puheissaan, mutta il-rneisesti t¡rytyväinen
järjestöön. Tämän tästä sai ku.ulla, kuj.nka kauniina toi-
vonajat kangas'Livat mielessä, jolloin jätkä-sanan huono
kaiku saisi jä¿td¿¿ unohduksÍin.
Seuraavassa maja1,alossa. .bapasin miehen, joka oli keskus-
tej-l-ut ruotsala.isen uitonjohtajan kanssa. llän ol-i sanonut
arkaillen ja pakosta antau'buneensa työsopimukseen rrren-
kaantr kanssa. Ilutta tul-okseen oli oll-ut täysin tyytyväi-
nen. Uitto oli sujunut aivan rauhall-isesti ja joutuisas-
ti; eíkåi lcorotet'bu työpalkl<a ol-Lut ens:Lnkö.än korottanut
kuluja., sillä alka ol-i tullut n:Lin pal-joa paremmin käy-
tetyksi. Puu.ta. lcohclen .l.askien r.ritto oli tull-u-'t haLvem-
naksi kuin edel].isin¿i vuos-tna.
I4j-kseivät s.i'bten puutavarayhtiöt sr:.osi renlcaita, työvåies-
tön järjestöä? 'Irähän kysymykseen ei voi tässä antaa. vas-
tausta. l.{utta epäilemätöntä o11, että jos ne haluaisivat
pa.remmin ymmärtää työväestöä, n.i-in ne voisivat paljon
saa.da apua työväestön p.aremmista aineksista huonompien
ja huono jen vastusta.miseen.
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Asial-la on kumrninkin Jrksi puo1i, jota ei tarpeeksi ol-e
esille tuotu, Yhtiöt nylkevät ja raiskaavat maakuntaa.
luotettavaLta taholta olen kuullut, e'Ltä eräs 5 miljoo-
nan pääoma-Ll-a l-iikkunut yhtiö on 5 vuoden kuluessa jaka-
nut osaklcaiLlensa keskirnäärin 20 pros. ja varannut sarnan
verran vuosittaln. Erliällä yhtiö11-ä on sa.nomalehtir ni-
mellisesti osakeyhtiön, vaan osakkeet lahjoltettuina
l-uote'btavi-Ll-e henkilöille. lehti ylläpitää yleistä mlel-i-
pidettä täl-laisen maalcunnan hävit'biåmistyõn puolell-a.
Ivhru'b sanomal-ehdet ova.t heikkoja tahi arkoja veh.jettåi
pal jastamaan.
Tukkiyhbiöt ovat Perä-Pohjolan jo raisl<anneet hyvå1än
määräèin, ja jos saa.vat jatkaa, ne tuhoavat sen kolconaall.

N. liakka
Kirjeen;sisällön void.aan katsoa edustavan ns. yLelstä

mielipidettä, sillä lcirjoittajan tiedot perus'tuvat maakunnan

'buntemukseen ja keskustelu-ihin väestön kanssa. Se että por-

varilliseksi lukeutr.rva henkilö kirjoittaa mielipiteet Kansan

I{alenteriin, osoittaa ettei kana.vaa il-meisesti ol-l-ut käytet-

tävissä päivälehdissä tai et'bä asemansa vuoksi hän ei niin
halunnut tehdä. Kirjoittaj¿ln havainnot tukkiyhtiöiden rikas-

tumisesta ja väestön rnielipiteistä. tästä 1lmiöstij. ovat var-

masti oikeatr sillä m)'ös Kemiyh'blön historian kirjoit'baja
.A.uer ja Kemin historlan lcirjoittaja Ossi Hedman myöntü.vät,

että rnonet metsäinostot mm. su-uri Kemi jàirven IsokyJåtn lohko,

ol-i ostajaile êdull-inen ja eltä yhtiö hyötyi talollisten
kustannuksel-l-a.. 165 Huomiota kannattaa kiinnittää liakan

kirjoitulcses.ra myös siihen, että ruotsala.iset yhtiöt pyrki-

vät rakentavaan yhteistyöhön työläi.sten kanssa, kun taas

Kemiyhtiön korskea metsäpääll1kkö kieltäytyi neuvottele-

mastakln alaistensa ka.nssa. Niinpä kun vaatimus 8-tuntisesta

165 Auer s. 45, Hedman s. 480-487.
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työpäivästä esitettiin helmikuussa 1906, tr¡yriá.htirt I'Ukko-

Samperinrr kielteinen va.staus heti 1l-man että aslasta oLisi

suostuttu keslcustel- 
"rnttrr. 

1 66

Sen ettü juuri metsäpääl-l-il(kö Sandbergin henkiläkoh-

tainen kllytös ja asentee'b olivat lalckoliikjceisi1n syydä

todis'baa Kemiyhtiöid en työmalden Lakkojohtajien Aapeli

Llenttusen ja Arberi V,Iiikmanin ìcäynti Kemiyhtiön toimitus-
johtajan K. A. Snel-lmanin l-uona Ou-l-ussa lopulla vu.otta 1906.

Heti osoittautui, että palkkakysymys oli kriisissä sivu-

seikka, vaikka jalkamiehet olivat vaat:Lneet 1OO % korotusta

palkkoihin. lakkojohtajat toivat päällimmäisinä asioina

esille työnjohtajlen ylimielisyyden ja sen että nämä käy-

töksell-ään ol-ivat nöyryyttäneet jätkiä sen sija.an, että
o.Lisivat omalla käytöksel-lään kasvattaneet heitä sivistyk-
seen ja korkeamrnall-e elämisen tasolle .167 lalckolaisten

miel-ialat heijastivat siten uneLmaa sel-laisista'byöo1o1sta,
joissa ihmisen jalous ja. veljeys vall-itsee. Jätkät halusl-
vat näin , kuten myös liakan muistilnpanot osoittavat, nous-

ta siitä halveksitun ja huonosti arvostetun ihmisen osast"r*)
missä tulckityöläiset eLivät

Kemiyhtiön'boimltusjohtaja Snellma.n pyrki tasoitta-
naan Sandbergln ja tyõläisten välistä kuil-ua ja esitti kir-

Auer s. 186.
Meinand er, Virkeshu'shållning s. 149,
Tukkityöläisten ol-o'L olivat todei-la epäinhimilliset, rnutta
uudj-stusten hitautta osoittaa, että l-aki metsä- ja uitto-
työväen olojen korjaamisesta saatiin vasta 1928. Sij.nä
sekä siihen liittyvässä asetuksessa määriteltiin ihmis-
ja hevossuo jien rakentamisvelvollisuudesta, asumusten
kunnosta, tilasta jne. (lati metsä- ja lauttaustyöväen
asumuksista. Annettu 27. pnä huhtikuuta 1928 ja sitä kosk.
asetus. Asetus n:o 129/1970.)

166
167
x)
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jeessään tukkipäällikölle, että tämä nostaisi taksoja.

Näin jossain mä.ärin tapahtuikin, mutta l-akko kuitenkin

edelleen jatkui. Kopeudessaan Sand.berg päätti murtaa la-
kon väkivall-oin l-akonmurtajien avulla. Tästä tuli ikävä

ennakkotapaus Kemiyhtiön historiaan, mikä va.ikeutti asi-
olden hoitoa tul-evaisuudessakirr. 1 68

Palauttaakseen työrauhan Se.nd.berg kokosi työnjohta-
jansa - 50-60 miestä - Rovaniemell-e, josta he hij.htivät
yIös Sodankylän luoppel-aan saakka ja henkiLökohtaisin so-

vittel-u1n taivuttel-ivat miehet työhö.n. Työrauha palasikin

muuta¡nan vÍikon kuluessa. Suurimmat vaikeud.et heitä ol-ivat

vastassa Kemi järven Märlcäjärven savotoi.lla, jossa lakkoLalset

työnjohtajien esiintymisen vastapainoksi kokoontuivat sata-

mäåirin estääkseen työnt€on o llyön johtajat ollva.t aseistau-

tuneet kettinge-ln ja haulikoin. Väkival1an uhan al-aisina

miehet palasivat vähitellen töihin. 169

Nämä tapahtumat ajoittuvat juuri vuodenvaihteeseen

1906-07 el-j- eduskuntavaal-ien kynnyksell.e. lalcot puhkesi-

vat 'u-udel-leen keväällä uittotyömail-la ja siirtyivät Kemin

maaLalskuntaan tukklen erottelutyömaille. levoton joukko

etsi hyvitystä menetyksil-l-een, kun se el työboikotil-laan

ollut kyennyt estäm¿iän Kemiyhtiön talvisia hakkuita, koska

yhtiö mursi vähitel-l-en jokaisen lakon lakonmurtajilla, joi-
ta tuotiin muuaLtu.lTO Työnantajien ja työnteki jäin väl-it

168 Melna:rder,
169 I'fej.n*du",
170 l4einand er,

€1ll .
em.
em.

teos s.
teos s.
teos s.

149.
149-150.
150.
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- l-akko kohdistettiin nyt myös ruotsalaisyhtiöihin - ki-
ristyivät siinä määrin, e'btä jokaisesta rrlahtarlstart olisi
Itil-ma päåiste'btävä pihaLl-err ja rrpunlkinrr päåisy takaisin
töihin bapahtui vain suojel-uskunnan kauttu.171 Klrn väki-

valtaisuudet ja väkivaLlalla uhkaamiset menivät erit3ri-
sesti Kemissä pitkälle, aiauduttiin ns. ensimmäiseen Ke-

min kapinaan, kun luutnantti Bruno Jalander mukanaan 50

poliisla tuli llelsingistä ja väkiva.lloin puhdlsti. työ-

maat, jotka nyt taasen käynnistettiin Lakonmurtajien avul--

1u.172 Näin avautui työntekijäin ja työläisten, laillisen
yhtelsl<unnan ja suoran toiminna^r1, ei-sosialististen ja

sosialistien vä1111e kuilu, jonka umpeuttaminen on kes-

tänyt vuosiicymmeniä. Erityisesti Kemistä. on 'Lul-l.ut väki-
va.ltaisuuksien ja suoran toiminnan keskipiste pohjoisessa

toistrrlhan siellä pal jolta vastaavanfâlnen ttKemin kapinatf

v. 1g4g .177

0n ehkä asioiden liiaLlista yks-inkertaistamlsta

asettaa pohjoisen savottojen lakot jonkun yksltyisen hen-

kil-ön aika¿:nsaamiksi, mutta joka tapauksessa Kemiyhtiön

lakkoilun tapahtumat kiertyvät metsäpäåi,ll-ikkö Sandbergin

ympärille. Hänessä henkiJ-öityl tuon ajan suomaLalsen yh-

teiskunnan patriarkaalinen työnjohtotyyli, joka ilmeisesti

17 1 Auer s. 186.
172 }fieinander ents. 151i Auer s. 186; Hedma:r s. 4BO.
177 /uten s. 186; Kemin lakko jen, mn. 1949 ttkapinantt propa-

gandavaikutukset ulottuvat aina 1970-1uvu11e saakka.
Valtio ja Kemiyhtiö nähtiin kommunistien propagaf,rdassa
yh.teisrintamassa fttyöläisiä vastaanrt. Tästä Esko Ahven-
lampi, Valtio - I(emin lakon alkuu-npanija. Pro gradu,
Turun yliopisto 1975. Kirjoitus siitä. Kansan lahdossa
28.6.-t.7 .1975.
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täl-löin oLi jo aikansa elåinyt. Vastakohtia jyrkensi

radikaali sosialistinen näkemys, joka rajulla voimall-aan

työntyi pohjoisiin erämaihin, mistä ei työläisten kurjia
o1oja ajatellen todeLLakaan epäkohtia puuttunut. Kysy-

myksessä kun ei oLLut vain paikallinen kahakka, vaan ky-

symys ol-i maanlaajuisesta organisaa.tiosta, jossa työnte-

ki jäpuoli koufutti - niin Kemin kaupungissa ja maa,lais-

kunnassa kuin Sodankylän, Kuolajärven ja Kemijärven sa-

votoiLl-akin - ensimmäisiä rtlakkokenraalejaâhil r joiden

aikaansaannokset tiedettiin jo muutaman päivän sisälfä
lontoossa saakka.174 Tämä oli merkkinä siitä, että ta-
pahtumilla oLi kansainvälisen työväenliikkeenkin mielen-

kiinto ja ehkä suunnitelmakin takanaan. Tämän todisiaa
nìm¡ ser että sosialistinen agitaatio kohdistettiin juuri

savotoihin ja työväenlitke lähetti seutukunnall-e parhaita

kiihotta ¡íaan.175 Samaa tod.istaa myös helmikuussa 1906

Perustetun soslallstisen Oulussa ilmestyvåin Kansan Tahdon

innostuneisuus pohjoisen Lakoista, joista lehti imi agi-

taatiovoimansa pitkä.n alkaa.11 6

542. Miten lakkoihin suhtauduttiin ?

Edellä esitetystä on jo käynyt ilmi, että oli mel--

koista kirjavuutta siinä, miten väestö ja työläiset suh-

tautu.ivat lakkoihin. Ei void.a tarkkaan sanoa, ketkä ol-i-

174 Auer s. 186.
175 Soikkaner!. s. 318i Meinander emts. 15O; /\uer s. 186-187i

Hedman s. 487.
176 Kansan Tahto, näytenumero 7.2.1906. lehti kertoo pääkir-

joituksessaan pohjoisen lakoista, joiden pääaiheena on
ttpohjankuninkaanrr Sa¡rdbergin luomat ftorjasäëinnötrr.
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vat aktiivisimpia osall-istumaan tukkityöLäisten rtrenkaanrf

järjestämi,iän ja agltoimaan lakkoliikkeeseen, mutta il-meis-

tä on, että innokkaamin ol-ivat mukana ns. lentoiätkätt

mu.ualta tul-leet. Saha- ja uittotyöväestöön kuuluvista

näet oli suurin osa järjestäytymättömiä ja sellaisiar iot-
ka elvät ammatikseen tehneet näitä toitä. Vuonna 1908 ol-i

0u1un läänissä päätomisia saha- ja metsätyöIåiisiä vain

2741 henkilöä 1177 rcun savotoissa ka.-ikkiaa.n oLi tal-visin

jopa kymmenentuhat'ba mieståi. Näistä päätomisista työn-

tekijöistä oli 25.6 96 sellaisia, jotka taustansa mukaan

kuu.luivat palkollisiin tai muuhun työväkeen. lähes yhtä

suuret ryhmät heidän va.nhemmistaan olivat kuul-uneet saha-

työlålisiin (lg.l %) ja teol-lisuuden tai käsityön ha.rjolt-

tajlin (ll .g %) sekâ maanvj-l- jelyksen ja kalastul<sen har-

jolttajiin (19.a %). Alan työnteki jäin suurta -l-iikkuvuut-

ta osoittaa se, että maaseudul-la työskentelevistä 27 % oli
ol-lut enint¿iåin 1 vuoden ed.el-1isen työpaikan palveluksessa,

ka.upungissa byöskentel-evistä va.staavasti 11.8 %, Työväen-

tai amma.ttlyhdlstysten jäseniä heistä oli Oul-un i-åiänissä

2-2.2 % (kaupungeissa 6.7 % ja. ma.a.seud.ul1a 15.4 %), kun

koko maassa jär jestäyt.ym:Lsa.ste ol-i likimain sama 21 .4 %

(maaseudulla 15.6 ,6 ja kaupungeissa 5.7 %) .178 P¿iäosa

tukkityöl-äisistä on siten oll-ut pikkutilallÍsia, irtol-ais-
väestöä sekä ta.lol-lisiakin, jotka tilapäisesti talvisin
ja keväisin - ol-ivat til-ansa. ulkopuolisissa töissä.

177 Snellmeu:
s. 468-4

TyötilrLstoa XVI s. 54-55; ks. myös Hedman,
75

178 Snel-lmanr €il. til-asto s. 54-59; Iledman s. 470-471.
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Näin ol-len oli luonnolLista, että väestö monin pai-
koin tuomitsi suuret joukkoliikehdinnät, mutta toisaar-ta

suhtautui eräin paikoin ]akkoiluun hyvinkin innostuneesti.

Tällaista ityli-lnnostustaff väestön keskuudessa ol-i havait-
tavissa a.inakin Kuolajärvellä, jossa jo suurlakon aikana

ol-i 'bouhnttu innokkaasti virkamiehiä ja yhteiskuntaa. vas-

taan. soslal-ismln aatesisäl-töä ei paljonkaan ymmärretty,

kun erä¡rnä keskeisenä päämäiiränä työväenliikkeell-¿å nähtiin
rrniiden kirjapainojen lakkau"ttaminen, jotlca "oainavat peli-
kort'te jan .179 lij.kehdint¿å Kuolajärverlä kohdistui kailckea

sitä vastaan, mikä edusti vallitserraa yhteiskuntajärjes-
tystiåt varsinkin kirkkoa, ja virkavaltaa. Ir{erkil-l-e panta-

vaa Kuolajärvellä ol-i, että lestadiolaisuus, jota slelläkin
oli varsin pal jon viel-ä 1800-Luvu.n loppuvuosikymmeninä oLlut,
oli vieraantunu'b kirkosta ja kääntynyt sitä vastaa ja yh-

dessä tukkiliikkeen kanssa saanut kirkonvastaista henkeä

aikaan. Nä.in ovat nä1nä aikoina, lcuben kirkkoherra vuosi-
kertomuksessaan 1903 lrertoo, Ìestadiola.isu-us ja. bulrkililke
vierottaneet ihmiset pyhäkoulu-n ja 1,ä.hetystyön sekä kirkos-
sakäynnln harrastuksesta ja - varsinkin tulcìriliike, on

tuonut hu-onot tavat ja huonot hamastukset, kortinlyönnin,
I'tanssit ja riettaal-liset tavat pyhâ.isinrt. Kirkkoherran
mukaan on vars.inkln Jrhteys Venäjälle tuonut niin paljon
pahaar että ympärô vuoden pitäi-si poliisin olla itärajali-a,
Kurtissa tai vuorijärvellä josta venåijän viina tu-lle, var-
tioimassa, kun erintavat ova.t tukkirahaln kautta menneet

huonoiksi. 1Bo

Soikkanen s¡ 'J21.
Kirkkohema Kro

179
180

tila.s-ba
Eb: 10. P

geruksen kertornus Kuolajärven seurakunnan
tarkastukseen v. 1903. Õulun Tuomiok. ark.]-].SpanP

.L i.spantarkastuspöytälrir jat Kuolajärvi-l(uu$alno . OMA.
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Menemättä'bässä yhteydessä pitemrnälJ-e uskonnol-li-

siin yms. asloihin kannattaa todeta väestön mielipiteiden
ilrnentymien oll-een toislstaan suuresti poikkeavia juu-ri

Kuolajrirven ja esim. Ku-u"samon kesken. I(un sarnaiset piis-
pantarkastuspöytäkir jat kertova.t l(uolajärvellä vai-litse-
vasta yleisestä järjestyksen puutteesta ja vil-Liydestä,
jonka tukl<iliike on saanut aikaan, Ìeertoo sama tarkastuksen

pit5.jä piispa Forsman Kuusamossa vallitsevan aiva:r toisen-
l-aisen harrastuksen uskontoon ja eJ-ämj-seen yleensäkin.

Kuitenkin val-itetaan tukkillikkeen siel-läkin tuoneen tur-
miota, mutta kun savottoja on kovin vähän - kuusamol-aiset-

han savotoivat Kuolajärvel-lä ja muualla lapissa -r êi

'tturmelus" ulottunut Kuusamoon saakka.lBl Kuusamolaisten

asennetta lalckoih:Ln kuvaa, että heitä yleisemmin lcuin

minkään muÌrn pitäjän väestöä käytettiin lakonmurtajina

lapin savotoilla. Tapana tuohon aikaan oli, e'btä vaki-
tuiset asukkaat lilkkuivat savot'batöissä usein jopa kylä-
kunnittain, jopa pi.täjittäinkin ylcsillä paikoin. Nilnpä

juurl kuusamolaiset mainittiin yleisesti erinomaisj-na,

uutterina ja sitkelnä sekä tämän vuoksi hal-uttuina työn-

teki jöÍnä, jotka rrpitkäselkäisinä ja lyhytv¿¡.rtisinart erin-
omaisesti sopivat metsätölhln.182 Yleisesti puhuttlin

vielä maail-mansotien jälkeenkln, että kuusamolaiset uut-

terina miehj-nü poJ-kivat lapin savotoiden taksoja ja ettei
heitä l-akkoil-evien joukossa nähty. Yhteiskunnan va.staisen

tciminnan sekä l-ain ja järjestyksen rlkkomisen kuusamolai-

181 Ouj-un Tuomiok. a.rk.
I(uola j ärvi -Kuu-s amo,

182 Auer s. 154.

Eb : 1 0 Piispanta.rkastuspöytäkir jat
esim. 1895, 1899, 1905 ja 1916.
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set näkivät i.l-meisen vastenmiel-iseks-i savotoissak.tn ja

haluslvat pitüä tällaista. maine'bta sekä tiukkaa pitä-
jänsä normistoa yllä kyläkunnittain l-iikkuessaan lapin
savotoil- r^.183

lopputoteamukseksi jääkin, et'bä savottojen ja

lakko jen vaikutus poliittiseen ilmastoon Perä-Po jolas-

sa on oll-ut mittavia siellä, missä liikkuvaa työväkeä

on oLlut eniten. Kuten on nähty, suurimmat jätkäjoukot

likkuivat hakkualueilla, Kuolajärven sel-kosiLLa ja Kemi-

joen suiston erottel¡rtyömailla ja sahoilla. Se että

työt pystyttiin työmailla vaikelnakin lakkovuosina

1906-07 hoitamaan, johtrri paikallisen v¿j.estön haLukkuu-

desta työhön, si1lä kuten l.leinander mainitsee, työt saa-

tiin suoritetuksi Lakkojen aikana valkeissakin olois:;a

isäntien ja renkien avul-l- ar134 Palkall-inen väestö ei

kuitenkaa,.n nähnyt miel-tä ol-La mukana lakkoret'belöissä,

koska tilapäiøiä palltkoja tö.rkeämpiä asioita heille ol-i-

vat siltojen ja teiden rakentamiset elilckä jokapäiväiseen

el-ämä¡in vaikuttavien uudistusten aikaansaaminen. Nlinpä

mm. Rovaniernellä on kuvaava tapaus kesältä 1906, jolloin
lakkoLiilckeiden lopettamiseksi tarkoitettu tilallisten,
torpparien ja pientil-allisten kokous päättyi ajamaan

aivan muuta kuin oli ta.rkoitettu. Kolcous kääntyi maltil-
l-isell-e tiefle ja lähti ajamaankin uudistuksla aivan

toista tietä kuin ol-i kokouksen kooll-ekutsujain toimesta

185 Kuusamolaisesta. poliittisesta kyläilmastosta ks.
Kyllönen s. 141-143.

184 Meinand.er s. 150.
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ilmeisesti suunniteltu. Väki kokosi kolehdin ja lähetti
edustajat SeinäjoeJ,1a pide'Ltävään maal-aisväestön kokouk-

seen, jolta poh jalta maalaisliitto syntyi ja sai myös Ro-

vaniemen seudulla al-usta pitå,i.en varsin laajan kannatnksen

alueellahan oli vanha suonialainen polilttinen il-masto
4 Qt:

vanhastaan* lÕ2 Rova.¡riemen tapahtumien kehitys ilmentää

hyvÍn sitä ajattelua, mikä ei-sosialistisiksi al-ueiksi

jèiiånelllä seu.duilla vaj-Litsi. Ílämä havaitaan myös sosia-

l-istien agitaatiotaktiikassa, sillä uskonnonvastaisella

ja. liian lriihkeüsti suoraan toiminta.an pyrkivälJ-ä poli-
tlÍkal-.i.a ei ollut kannatusta siinåi mäåirin kuin oli odo-

tettu.186 llutta sen sija.an niill-ä alueillar ilissä tiu-
kimmat yhteenotot työväen ja tukkilillckeiden vä1i11-ä

ol-ivat sattuneet, ne synnyttivä'b - ku-ten juuri Kemissä

ja Kuolajärve}lä - poliisitoimenpiteineen .,B'dlaisen

ttluokkakantaj-senrt työväenliikkeen, joka ei ol-e tottunut
pyytämään eikä saa.maan r.r'ndistuksia ja etuisuuksia ilmai-
seks1. Työvåiki näkl noissa tapahtumissa, kuten tolsen

maailmansodan jälkeinen Kemin SKDI:n val:va. edustaja ja

komrnunlsti Ahti Pukema on huomauttanut, tt järjestäytymisen

väl-t'bämättömyydenrr. Kemin kaupungin työväes'bön esimerkki

rohkalsi h¿inen mielestään myös l-ähimaaseudun vähävaraisia 
.

peru-stama.an järjestöjä sekä noudattamaan erittäin rrtiuklcaa

linjaarr, koskapa parannuksia työväenoloihin el nähty

185 Ahvenainen s. 441.
186 Soikkanen s. 520-321 . Kansan Tahto 17.2.1906, jossa I{.

Ahmala kirjoitti käytyää.n pohjoisen lakkoalueilla, ettei
pitemmän päälle ol-e viisasta jatkaa näin kiihkomieli.sesti,
va¿ìn että mol-emmin puolin olisi saatava |tpois mielten
kiihotustt ja tilalle tt¡ärkisyyt teko jen mãärääjäksitt,jolloin voidaan väLttää |tmonta ikävåiä yhteentörmäystätt.
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saatavan aikaan muutoin |tkuin suurel-l-a pakolla'.187

Vedenjakajaksi väestön suhtautumisessa lakkoihln muodos-

tui uslconto. Tästä enemmän IV luvussa.

35. Tukkillike ,'la siveeLlinen el-ämä

Tukkiliikkeellä ol-i Pohjois-Suomessa monin'paikoin

vailcutuksia myös slveelllseen elämää.n ja siten myös väes-

tön asenteisij-n poliittisessa ja yhteÍskunnall-isessa rnie-

lessä. Piispantarkastuspöytäkirjat, käräjäpöytäkirjat,

koml'beanmj-etintö 1906 :8, nimism:Lesten pitäjänkertomukset,

kirkkohe::rojen kertomukset seurakuntâin tilasta, lehtikir-
joitukset jne. antava.t varsin monipuoJ-isen ku.van siitä,
mitä tuklril-iikkeestä mill-äkin seu-dull-a aja.teJ-tiin. I(ovin-

kaan usei-n ei, lehtikirjoituksia lukuunottamatta, ol-e voi-
tu virallisiin kertomulcsiin vetää mukaan puoluepolitiikkaa,

mubta itse trsu.¿¡i pahatt, sosialismikin mainitaan virka-
miestenkin raporbeissa ainakin sellaisilla alueilla, missä

sosialismia ei katsottu su-opein silmin. Nä1n nämä kerto-
rnukset ovat myös aika¡rsa poliit'bisen ilmaston kuv¿r.stimia.

Puutavarayhtiöiden maanosto ja tutkinut kornitea totesi
mÍetinnössään v. 1906 monia hait'bo ja aiheutuaeeR.'maanos-

toista ja puutavaraliikkeen tul-osta. yleensäkin maaseudul-la.

Isännät ol-ivat myyneet t1lansa hyv-ì.nkin älhaisesta hinnasta

tai l-uovuttanee'b hakkuuoil<eudet jopa 50 vuodeksi mitättö-
mästä hinnasta. Kun hinnat nopeasti lcilpailun ja hyvien

187 Pukema Áhti, Kemin työväenseura. Ensimrnäiset virstan-
välit työväenliikkeessä. Jatuli VII s. 41-47.
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suhdanteiden vuoicsi nousivat ja metsä- ja uittotöissä
maksetti.in huomattavastl parenpia palkko ja. kuin mihln

maatalous kykeni, nuoriso vleraantui maa.taloudesta ja läh-
t1 vaihtelua tarjoaviin metsä- ja uittotöihin. Siell-ä
Itvapaassa eLämässä l-evisi yhä laa.jemmal-Le hillitön ja

tuhl-aavainen elin'bapart, joka kulutti korkeatkin ansiot
pian. Näin nuoriso, aivan samoin kuin Ruotsin pohjois-

osissa oli käynyt jo aikaisemmin, vieraantui maatalou-

desta ja omaksui |tväärj.ä elintapo jarr,190 Tukkiliikkeen
tuomat ongelmat rasittlvat erityisesti Kainuuta, jossa

savottoja el vielä ollut ja josta rftuntuva. osa parhaassa

työkyvyssäolevaa. väestöätr siirtyi kotiseudul-taan pois
joko toisil-1e paikkakunnill-e tai peräti ulkomaiIle, mutta

pääosa heistä menee tukkitöihln Kernin ja lapin kihlakun-
tiin, missä palkat yleensä oLivat parernrnat kuin kotlpuo-

lessa. Työnetsintään eivät l-ähteneet vaÍn irtolaisluok-
kaan kui:-ì-uvat, vaan myös tal-oll-isten ja torpparien ja mä-

kitupal-aisten l-uokkiln kuul-uvat henkilöt.191 Va.ikka väes-

töä oli Kai-nuusta juuri tuklcil-i:Lklceiden va.ilcutuksesta

imetty ulos - muuttol-iikkeestä enemmän edempänä - oli
seudi.m siveelLinen e]ämä kärsinyt tukkityömaiden vuoksi

Kalnuussakin. Sj-veel-l1nen elämä ol-i huono paitsi savot-

tojen myös rautatietyömaiden seurauksena, mistä on osol-
tuksena korkea äpäräin J:uku192 sek¿i uskonnon aseman hor-

¡umirren. 193

190 Komiteanmletintö 1906zB s. 24-26.
191 Komiteanmietintö 1910:4 s. 21.
192 Komiteanmietintö 191024 s. 58.
195 Kajaanin rovastikunnan arkisto CazZ Rovastikunnan pap-

peinkokous,ten pöytäkirja j6.2. 19A7. OMA
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frtoLaisväestön ja muun l-iikkuvan väen ajautuminen

juu-ri Perä-Pohjolaan tuntui seutukunnan el-ämässä. piispan-

tarkastuspöytäkirjat ova.t tulvillaan val-ituksia siveel-l-isen

elÈimän murtumisesta ja vanhan "hyvàLn järjestyksentt romah-

tamis""tr. 194 Niinpä kun uskonnonvapausla.ki tur-i voimaan

(l9ZZ), nähtiin että. mm. Kemin teol-lisuusal_ueil-La Korkea-

saaren sahal]a ja veitslluodossa ol-i kirkosta eronneitax)

runsaa.sti (1 .6 !6 seurakunnan väkil-uvusta) ja ttkaupungin

laidassa ja tehdasalueillart paljon (kolmatta sa.taa) ser--

Ìaista, rfvarsinkin muu-alta muuttaneiden työ}äis-ben jou-

kossatr, jotka ttpi'biv:it l-uvatonta yh.d.yselämää.", kertoo

kirkkoherua vuosikertomuksessaan todeten edell-een, että
syyt tällaiseen menoon ovat löydet'bävissä siveel-l-1sten ja

uskonno]listen perustnksien hylkäämisestä ja py::klmyksestä

vapautu-a yhtelsku-nnallisista siteistä .195 Vastaavasti

194 Kernin rova.stikurinan arkisto Ee:3. Kertomuksia siveel-
lisestä eLämästä 1912-1913. OI4A

195 Kertomus Kemin maa.seuralcunnan t1l-as.La v. 1924. Kemin
rovastikunnan arkisto Ee:3 OlqA. vastaavanl-aisÍa näke-
myksiä sisältävät Kemin rova.stikunaan peppeinkokoustenpöytäkirjat 1913, 1916, 1922, 1925, 1926 sekã- Ou-t_un rova.sti-
kunnan pappeinkokousten pöytälrirjat IBTB-1907. ouLun tuo-
miorovastikunnan ark. Ca¿1 OlilA.

x) Kirkosta eronneita ol-i v.1923 (muutamin poikkeuksin) suh-
teel-lisesti eni'ten rrpunaisissatt kunnissa: Oufu 6.9 %tRaa-he 4,9r{ajaani 16.2rSievi 2.grRautio-rYlivieska O.5rÃla-
vieska 6.8 rKalajoki 5,9 rMeri järvi-rOulainen O. lrPyhäjoki
1.5rSaloinen l.6rPattijoki 5, lrVihanti 11.BrRantsila O.5t
Paavol-a 1 . 5, Revonlahtl 29.5, Siika joki 6 .9 tHailuoto 6 .5 ,Pyhäjä.rvi 3.7¡Reisjärvi l.5rHaapajärvi O.6 rNival-a-rKärsä-mäki 7,2 rHaapavesil .7 rPulklcila-rPiippola-rpyhäntä 1 1,9,
Kestilä 1.6rSäräisniemi 1. l rVuolijoki-rpaitamo 5,1 rKajäaninnlk-rSotkamo 1.5 ¡Kuhmonierni 1.5 rRisti järvl 3.grTyrynsal_mi
'1 . 7, Suomussalmi 5.2 rPuolanka O.2 tUtajärvi- rVfuhos-, llyrnävä
S.2rTemmes 9. 5rI.lumi joki-rlimlnka B.BrKempele 3, l rOulunsal_o2l-2r0u1ujoki 11.6rKemi 11,7rTornio 2.7 tytitiiminki-rKiimln-ki-rHaukipuclas 5.2 rfi 1 . l rKuivaniemi-rPuda.s järvl O.5 ¡Ra"nua-,Talvalkoski 11 .5rKirusamo 1.4.rKuolajärii O.2lKemi järví 0.6,
Rova.niemi 0.8 r Tervola 15 .3, Simo O,3 ¡l(ernin mlk 4.B, Alatornio
2 . 2,Karunki -, Yli'b orni o-, Turt oLa-, KoIari -, ifuoni onni ska-, Inon-
t eki g- r KiIt-tfä .7.7, So9.ankylä-, Pelbosenni emi-, Savukoski-,Inari-, Uts joki- (lonìca s. 165-166) .
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kerrottlin Karungin seurakunnasta jo v. 1887, että tuk-
kien kul jetusta'Iornionjoessa palveleva trlautakul jetu_s-

hommarr on tuonut seurakuntaan jopa satamäi:irin irtainta
väestöä, jonka työn laatu - joskus liiankin ankaraa,

toisin vuoroin taasen tuul-ten tähden päiväkausla kes-

täväü työttömyyttä - on omiaan synnyttämäü.n ja y11ä-

pitämään kaikenlaisia. paheita, kuten juoppoutta, kortj.n-
peluuta ja epäsivey'ttä, ni.in että äpäräla.sten luku on

noussu.t jo kymmeneen prosent'tiin v. 1892.196 Nämä ha-

vainnot ova.t yhteneväiset sen tul_olcsen kanssa, minkä

Eino lonka on saanut työväenllikkeen ja kirkon suhteista
uskonnonvapauslain voimaa.n tul-1essa. Mitä vasemmistosä-

vyisem"oi ia mitä voimakkaammin kommunistinen - kunta

oli. sitä enemmän kirkosta eronneita o li1;ija¿¿sitä kiel-
teisemni a.s enne kirkkoon i a seurakuntaan ol-i. 197

Siveet-bömyyden ja vanhôjen el-ämän normien murtumisen

pääpainoicsi nousivat vuosisadan vaihteessa juuri punai-

simmat seuclut eLi Kemi ympäristöineen ja Kuolajärvi.

Piispantarkastuspöytäkirjoissa vuoclelta 1BB7 jo maini-

taan, että seridul-La esiintyy It juoppouttatt, ttpolklcaparis-

lcuntiarr ja ffäpåirälapsiart niin paljon, että ttyksln Parii-
sissa, Ranslcan lcevymle]isimmässä kaupungissatf or1 verran-

nol-lisesti vähemmän äpärälapsia kuin tttäällätr, missä

196 Kertomus Karungin seurakunnan tilasta v. 1BB7 ja 1BgZ.
Oul-u-n Tuomiokapitulin ark. OMA plispantarkastuspöytä-
kir j at l(arttula-Kemi.

197 lonka Eino s. 77-76.
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viime tarkastuksessa aviottornia lapsia oli 1/5 synty-

neistä, eikä tilanne ol-e kääntynyt parempaan. Kummal-

lisen kuv¿u: piispa antaa seud.un uskonnollisesta tilastat
jossa lestadiolaisuus vaikuttaa niin, että rtkiihkoa on

seuroissa, hypitään ja iloitaan, ja tämäkö sitten olisi
Juma]an hengen työtä! rt 198 Vuod en 1t,92 kertomuksessa

kirkkoherra mainitsee, et'bei juoppous talol-listen kes-

kuudessa ole yleinen, mutta sahan työläisten keskuudessa

se va.in lisä.äntyy ja aviottomien lasten m¡¿ärä on jo 10-

12 % syntyneistä. Edelleen mainitaan v. 1897 seurakun-

takertomuksessa paheiden 1isääntyneen, kun rterittäinkin

on suunnattomasti kasvanut tukkiliike tätä pahetta tuo-

nut näkyviinrf . rRah.aa tuopi se lransalle, mutta turmion

tavoissa kuLkee sen muass¿rr.199 Samana vuonna pidetys-

sä pij.spa Collianderin ja Kemin papiston väl-isessä neu-

vonpidossa todettiin, että seurakunnan ja kirkon toimin-

nan arvovallan l-askuun seudulla on oLLut syynä myös Les-

tadiolaisuus, joka tosln toiminnallaan on vähentänyt

juoppoutta, mutta vieroksumalla jumalanpalveluksia ja

väheksymälJ-ä Jumalan sanan opetusta on rfnäin höl1entä-

nyt kristillistä ajatuskantaa ja siveellistä el-ämäål sekä

so'bkenut totuudenrt. Påiäsyynä siveel-lisen tilan laslcuun

ja erikoisesti suuren aviot'tomain -Lasten määrään l-ienee

piispan ja pappien mielestä rrsuuri tukkiliikett, joka on

198 Piispantark. pöytäk. Kemin serrrakunnasta v. 1887. Oulrrn
Tuomiokap. ark. Eb:6 0llI.A

199 Piispantark. pöy'bäk. Kemin srk. vuosil-ta 1892 ja 1897.0M4
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tttänne jokisuil-le vetänyt paljon kelvotonta ja sÍveel-
l-isesti turmeLtunu'bta kansa.a, joka on moneen turmiol-l-i-

sesti vaiku'ttanütrr. Tukkiliike on kirkonmiesten mul<aan

myös tuonut paljon rah.aa sekä rrval-mistanut verrattain
hyvänpuoleiset työansiot, joten varsinkin irtonaisell-a
väestöllä on tuLlut mahdoll-iseksi vie'btää paljon aikaa

la.i-skuudessa ja mielitekojen tyydyt'bämisessärt. Vanhem-

pien ja lasten välit olivat vielä sentään hyvät ja so-

vinnoll-isetrmutta eivät heltät. Tilattomissa pa.pit nä-

kevät olevan paljon sellaisia, jotka eivät hoida van-

hempiansa näiden vanhalla iällä, vaan jättävät heidät

vaivaistal-ol-le. fsåintäväki sensi ja.an l<ohte-Ìee palkolli-
slaankin hyv-tn pitäen näitä vertaisena.an sekä eLää pal-
velijainsa kanssa lcuin saman perheen jäsenet.200 Vuonna

1909 pidetyssä piispantarkastuksessa Kemissä todetaan,

että kirkonvastaisuutta ilmenee runsaasti, mikä johtuu
frkiertävien ka¡rsankiihottajientt työstä. Nämä elvät tyy-
dy puhumaan ainoastaam evankelisl-uterilaista oppia vas-

!aan, vaan koettavat ttsiirtää ka.Lken lcunnioituksen yl_een-

sä lcristillisyyttä kohtaanrt. Pyhäpäivän vietto on sen

vuoksi mennyt huonoksi, kun rr joka pyhä pannaar toÍmeen

kansan huvia, talvel-l-a työväen tal-ol-l-a kesin ul-lcosal-l 
^u.2O1

Kun samai.sessa kerbomuksessa lisäksi oli mainittu les-
tadiol-aisuuden ohell-a ilmestyneen uskonnolliseen kuvaa¡o

2OO Piispantarka.stuspöytälcirja Kemin kau
nasta v. 1897. Oul-un Tuomioka

2O1 Kertomus I(ernln seurakunnan ti
it. ar

pun
k.p

I
gin seurakun-
.Eb:6 OMA.

Tuomiokapitulin ark. Eb:6 0l{/\.
asta 1908-09. Oulun
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myös pefastusarmelja, kerrotaan vuoden 1916 kertomuk-

sessa, että pelastusarmeijan ja lestadiol-alsten työ tun-

tuu tähtäijvän vain joukkojen lisäämj-seen ja rrseurakun-

nasta vieroittamÍseenrr. Samoin mainitaan katkeransä-

vylsesti, ettá työväc'nneurakin vaikuttaa rrsosial-ismin

hyvâ}<si" ja. siten kirkkoa ja seurakunta.a vastaan ,2O2

Jos Kemin seutu näin vierottui tuklcil-iikkeen ai-
kana seural<unnasta ja turmel-tuj- tavoiltaa.n, oli kehitys

vieläkin murheellisempi Kuolajärvellä. Seura"lcunnan ja

paikalJ-isen väestön välit oLivat suorastaan vihamieli-

set niin, etbä plispantarkastuskertomukset 188O-l-uvun

lopu-lta aina 1. maail-mansotaan saakka ovat kuj.n jänni-

tyskertomusta, joka huipentui henkirikokseen - seurakun-

nan lukkarl näet murhattiin raa'aLIa tavall-a. Hyvän

ve::tailupohjan seurakunnan ja hiÍÞpakunnan muiden seu-

ralrun'bien välillä tarjoaa se, e'btä tarkastulrsen pitivät
pitkät ajat sa.inat henkilöt, vuodesta 1886 piispa G.

x)Johanssoflr'"t vuodesta 1897 fn'rmanuel- Colliander, v. 1903

Jrr.i:o lìud.ol-f lorsrnan (Koskimies), joka toimi tarlcastajana

alrra 1915 saakka. Kun myös Kuolajürven kirkkoherrana

oLi l-åihes koko ajan sa.rna henkilö V. Krogerusr oh kehi-

tyskulun seuraamj-nen Luotettavaa. Etenkin arviointeja

Kertomus Kemin kaupunkiseural<unnan til-asta 1916. OuLun
Tuomiolcapitul-in ark. Eb:6 OMA.
Piispa Johansson tuli tunnetulcsi erittäin ankaras'ba
asenteestaan lestadiol-aisuuteen. I{än paheksui lestad"io-
laisten opin väljyyt'bä sekä rappeu'bumisilmiöitåi s.iinä.
Ne il-menivät tnm. rrl-ihaÌl-isuuden sall-imisenart ja syntien
an'beeksi saarnaa.misena ttLaidasta l-aitaa.ntr (Alanen Yrjö,
Gusta.f Johansson s. 1BB-210. )

202

x)
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jolta laajan Kuopion hiipnakunnan piispa antoi vertaiL-
lessaan Kuolajärven seurakuntaa mui-hin, voi pitää laa-
jaan asiantuntemukseen ja tietämykseen perustuvina.

Jo vuod.en 1876 piispan'barkastuksessa kiinnittyy
huomio siihen ankaraan tapaa.n, jolla pii.spa R.\¡ü. llros-

terus etsi seurakunna.sta rruskovaisiarr sekä varoitteli,
jos näitä rohkenee seurakuntaan ilmestyä ,2O3 Vu-osien

1886 ja 1892 tarkastukslssa piispa Johansson toteaa l-es-

tadiolaisuuden levinneen seurakuntaan ja aiheuttaneen

vÍeraantumista. kirkosta huomauttaen, että |tkylfä seu-

rolssa on väkeä, mutta kirkossa eitt. Myös tapain tur-
melus on piispan muka¡:.n kasvanu'b jo myös vanhemmassa

polvessa. ItPaheita on yllin l<yIlj-n, pane'Ltelua, pahaå-

suopa.isu.utta, val-hetta ja epäsiveyttärt ja joskus on

rrniin tärkeitä syn'bejä, joiba ei l-uulisi löytyvän kris-
til-l-isessä seurakunnassarr. Hän moitti seurakuntalaisia

myös Amerikkaan menosta, joka on epäisänmaall-isr,r.uden il-
mentymä, siIlä jos viera.assa maassa saakin raltaa, on se

rfJu-mal-an järjestyksenrf rikkom1sta vaj.htaa osaansa ja

viettää, îi j.n kuin monissa satunnaisi.ll-a ansioreissuilla
muu.alla käyden tekee, vain muuan kuukausi vuodessa työssä

ja monta kuukautta vuodessa vle'btää lalskuud""ur.204

Vuoden 1Bg2 tarkastuksessa kärjistyivät kirkko-
herra Krogeruksen ja seurakuntalaisten välit. I(irkko-

herra ei näy päässeen väleihin l-estadiolaisten ja etenkään

2O3 Kuolajärven seruakunnan piispantark.pöytäÌ< . 1876. Oul-un
Tuomiokap. ark. Eb: 10 Piispanta.rk. pöytäk. Kuolajärvi-
Kuusamo. OMA

204 Piispan'barkastuskert. Kuolajä::ven seurakunna.sta v. 1886ja 1892. Oul-un tuomiokapj. ark. Eb:10 0it{4.
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maallikkosaarnaajien kanssa, joita hän moltti ylpeiksi
(kun nämä saavat kansan seuroihin, mutta eivät kirlckoon).2O5

Krogerusta vastaan tehtiin piispalle kanne, et'bä kirkko-
herra on häirinnyt jumalanpalvelusta lyötyään ehtooLlista
jakaessaan nyrkil-lä saarnastuolin Laitaan. Klrkkoherua¡t

avuksl tuli nyt pitäjän nimi.smies, joka puolusti kirkko-
herraa si11ä, että tämä'ol-i rfvain naputeJ-lut suntiolleft,
että tämä pitäisi kansaa alallaan. ?iispan udeltua asi.aa

nimismies selitti, että perimmäistä syytä välirikkoon on

myös $iinä, ettei kansa ol-Lut maksanut papille tlhunteja.
Riitaa on ollut myös siitä, ettei pappi l<uulu lestadio-
1aisiin.2o6

Vuonna 1897 piispa Colliander saattoi todeta koko

seurakunnan elämän olevan rappiotil-assa. Kansa ei käy

kirkossa, ja ko.ska se ei näin tee, ei seurakunnassa ole

uskovaisiakaan. Piispan näkemyksen mukaan rrvääbä uskon-

noll-isuus on niin suurirf , ettei hän sano sell-aista mis-

sään muuall-a tavanneensa ja seurakunnan |trappeutuneisuusrt

on syvempi kuin missään rnuualla. Kotihartautta eÍ löydä

enää kuin ani harvasta talosta, tavat ovat raa'at ja

l-astenkin käytös ja kielenkäyttö niin rivoa ja rumien

kuvj.en harrastus niin voimakasta, ettei ltedes kirkon

seinien eikä penkkien anneta oll-a rivoilta pÍirroksilta
rauhassarr. Kirkon kunnon piispa näki niin huonoksi, että
määräsi kirkon maaLattavaksi sisäl-tä ja ulkoa ja rferit-

täin vielä ne paikatg. joihin teidän rivo nuorisonne on

205 Kirkkoherra Krogeruksen kertomus seurak. tilasta v.1892.
206 ETn. piispantark. kert. v. 1892.
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kirjoittanut ja liannu¡tt.2O-l Ja nytkin kannel-tij.n

piispalle kirkkoherrasta tämän käytöksen vuoksi, ettei
hän ansaitse kunnioltusta seuralcunnan taholta. Valitus-
ten nukaa.n pappi ei ollut 215 kuukauteen avannut kirkon

ovia jumalanpalveluksiakaan varben, €i edes juhannuskirk-

koa varten, vaiklca seurakuntal-aiset olivat tuoneet vai-
najiaan siunattavaksi ja lapsia kastettaviksi. PuoLus-

telunaan pappi mainitsi 'rkipeän sil-mänrt, jota hän oli
ollut etelässä hoidattamassa. Erimiel-isyydet ol-i ajettu

käräjiin saaì<ka, jossa kirkkoherraa. syytettiin l-asten

pahoinpitelystä. 208

Vuoden 1903 tarkastuksessa, jonka pii.spa Forsman

piti, joudu'btiin boteamaan että kaikkinainen seurakun-

nallinen harrastus oli olema'bonta. Kuul-usteLtavia rippi-
lapsia ol-i vain 13 palkalla vaikka heitä o1Í kirjain mu-

kaan 109. Arvostelua heistä ei voitu l-ainkaan antaa,

mikål oli piispalle enÊimm¿iinen kokemus pitkäaikaisessa

virassa.a.n. Piispa leimasi koko seura.kunna.n miel-ia.Lan

ftlaittomuud.en hengeksitt ja ttlihan mieleksirt. Apostolien

kirjoitukslin vedoten piispa julisti, että ttte ol-ette

kuoLl-eet ja teidän el-ämänne on kätketty Kristuksen kans-

sa Jumalastarr ja että frtämä til-aisu.us ja hetki täi;sä Kuo-

lajärven kirkossa on todella ikäänkuin hautaushetkir sê

nåiy'btää että suuri osa kansaa. kulkee kuin elävänä ruu-

miina, jota hauta odottaar. Rippi-ikäisiä ja lukutai-
doltaan kuulus'bel-tavia ì-apsia saatiin paikalle vain 70t

2O7 Piispantarkastuspöytäkirja Kuolajärven seurak. v. 1897
Oul-un Tuomiokap. ark. Eb:10 OMA.

2OB Em. tarkastuspöy'bükirja.
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vaikka til-astojen mukaan heitä oli BO7, Näin ei myös-

k¿,iän rippilasten arvostelua voitu antaa, mltä kummaa ej.

lcoko hiippakunnassa muualla ollut tapahtunut. Kaiken

kaikkiaan piispa sarioi tämän kaiken osoittavan, että
trkansa vieraantuu vieraantumistaa^:r kristillisyydestärt,2O9

Kuol-a.järven seurakunnallinen elämä jatkui riitai-
sena alna vuoteen 1909, jo]-loin kirkkoherra vaihtui.
Uusi sielunpaimen A. Haklcarainen kertôo kertomuksessaan

1903-1908, että seudull-a on Itsosiallste jatt, jotka palren-

nusta aikaansaavat ja paikoittain juoppoutta, jonka kaut-

ta pyhä päiväkin tahtoo tulla vâ.iärin kàiytetyksirr. K1r-

kossa käiynnin kirkkoherra mainitsee edell-een heikoksi

(tO-00 henkeä), mihin on syynä ajan henki: tfEi ole Ju-

malaa, ei edesvastausta; mihin ihminen kaa.tuu, siihen

se jLiä; ei ol-e mj.t¡ii-u.n sen enempüårrt. ttEhtoolLisella käyn-

ti el enää kiinnost à. ..lapsia ei välitettä1si kastaa't .21O

Edelleen v. 1915 piispantarkas'bu-lcsessa pilspa Koskimies

maÍn.itsee, että yhä pahenevaan turmelukseen on syynä

fr jumalankielteisyysaatett, joka on alaa voittanut.211

Kiel-teislin asenteislin kirkkoa kohtaan on vailcuttanut

myös - kuten kirkkohe.r'ra Krogerus v. 1903 kertomuksesíra

ma-lnitsee, vanhoillinen l-estadlolaisuus, jonka keskuu-

dessa on nä1hin se"akka vall-j-nnut rrLain ja järjestyksen

209 Piispantarkastuspöy-bäkirja Kuolajärven seurak. v. 1905
Oulun tuomiokap. ark. Eb:10 OMA

210 PiispantarkastuspöytäÌcirja v. 1909 Oul-un tuomiolcap.
arlr. Eb:10 OMA sek.ï siihen kuul-uva kirkkoherran ker-
tomus vuosi.l-ta 1903-1909.

21 1 Piispantarkastuspöytäkirja Kuola.jrirveltä v. 1915.
Oulun rl'uomiokap. ark. Eb:10 OMA
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lcammoft .212 lii-oin ei voinut kirkkoherra I{al<lcarainen l-aa-

tj.essaan kertomusta seurakunnasta 1909-1915 antaa seura-

kunnastaan valoisampaa. kuvaa. Kirkonvastainen henki edel-

leen vallitsee, ku-n nähdäåin, rrettei uskonnosta eikä us-

kosta ole mitään etua, vaa"n että se orjuuttaa. ihmisen,

ri.lstää häneltä vapaudenrt. Väki juomia nauttlv-i.a on jo

puol-et väestöstä, kun Venäjän pirtua virta.a maaha¡r. Väes-

tön elämäntavat ovat menneet vä.Linpittimättömiksi, kun

isåintienkin kuulee mainitseva.n, että trol-i se tässä tal--

vell-a kesän leipä hankittu, mutta tuli juuwuksirt ja.

hau.reel-l-isuus pltäjässä on sen mukaista, kuj-nka paljon

on rrirtonaisia miehiä tääl-l-ä kulkemassa tukkityössärr.

Rikosten kasvun hän malnitsee nlinikliän ilmentyrnänä tåis-

tä kehityksestä, mistä pahin on seuralrunnan l-ulckarin I(.4.

lepistön murha Kuolajürven kirkonkylän l-ähel-lä syksyllä

1g12.x) Elämä seurakunnassa on kirkl<oherran mukaan men-

nyt kaikin puolin rauhattomaksi, kun ttepäiÌyttäviä mle-

hiä kulkee täällä vars:Lnkin syksyisin ja ta-lvis j-nrt,

'rhaaksirikkoutnneita, joiÌ1a on repaleet püü1lä ja ei
ole ruokaa eikä rahaatt .217

212

217

x)

Kertomus Kuolajä::ven seurakunnan tÍl-asta v . 1907,
Oul-un Tuomiokap. ark. Eb:10 OlqA.
Kertomus Kuola.järven seu.rakunnan tilasta 1909-1915.
Oulun lluomiokap. ark. nb:10 Ol\tA.
lukkari lepistö harjoitti ]teräänlaista bisnest¿irt våi-
litt¿imällä tal-ollisten metsänmy)rntiraho ja, henlcivakuu-
tus- ym. korvalksia. Iìyöstömurhan selvittely kesti
monta vuotta. -lukka.rin rharrastu-ksettf samoin kuin
häneen kohdistunut väkiva.l-ta osoi'Ltavat seudun nor-
mi jär j estelmän rikkou'tunei suutta.
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Tukkiliikkeen kielteinen vailcutus ttpunaisiksj.rt

tul-leiden aLueiden ilmastoon on näiden lähteiden perus-

teella selvä. Kehityksen syitä pohtiessaa.n kirkonmiehet
poikkeuksetta mainitsevat syypä?iksi tukkiliikkeen sekä

muualta tul-leet irtolaismielr.et, joiden kintereillä myös

paheellisuus ja rikoll-isuuskin kul-ki .214 vaikka tukki-
laisjoukko oLi liikkuvaa eikä siitä suurin osa tur-lut
valiinaisiksi asukkaiksi savottaseuduill-e, jätti tämä

joukko kuitenkin pysyvät jälkensä seutukunnan poliitti-
seen iLmastoon. selvimmin tukkiLaisten poliittiset vai-
kutukset näkyvät siellä, mihin heitä asettul eniten pysy-

västi asumaa^n, nimittäin juuri Kemin seudulr-e ja Kuola-
järvelle. Niinpä mm. Kuolajärven asukasrurcu kasvoi vuo-

sina 19o5-O7 3963:sta 4348:aan eti 8.9 %, ia syynä ripe_

ään kasvuun sanoo kirkkoherra syyksi iletelämpää suomesta

siirtyvän työkansarl, josta usea tänne asettuu ja tääl1ä
perheen perusta qn .215 Tuklci- ja sahatyöläisten l-iikku-
vuutta osoittaa myös, et'tä saha.työläisten määrästä oulun

Läåinissä v. 1912 valn 24 %:l-la oli syntymäpaikka sama kuin
se mlssä ol-ivat työssä. Oulun läänissä synt.yneitä heistä

214 Käräjäpöytäkirjo_jen mukaan rikoksenteki jöinä esiintyivät
useimrniten muukalaiset (salapoltto ja viinanmyynti-).
Näin ilmenee mm. Kuusamon käiäjäpöyùat. ß02-\þ05 içemin
Tuomiok. ark. CII a 86-89 0I{A.

215 Kert. Kuolajåirven seurak. tiLasta 19Oj-1908. Oul_un
Tuomiokap. ark. Eb:10 OMA:
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oli vain 4.2 9( pääosan ollessa muj-sta lå:¿ineistä, eniten

I(uopion, Va.asan, 'lurun ja Porin selcä lIämeen läij.nistä .216

Tulckityöläisten suun'ba kulki siis pohjoiseen, nissä ol-i

työtä ja mihin heltä 'b),öhön lcutsuttu (ks. s. 1#) ja

mlnne asetuttuaa¡r he toimlvat taval-l-isesti mJrös sosia-

lismin kylväjÍnli ja juurrutt a¡ina,217

Taloudelliset ol-ot tul<kiLiikkeen muka:raan tuoma

korkeasuhdanne - valkuttivat siis suoranaisesti väestön ,

va.rsinkln lill.rkuvan tuickilal s j oukon, elämänasenteisiin.

Ul-kona.iset'tavat huononivat ja moraal-iset pidikkeet kaa-

tuiv'at. Selvimmin tämä nrikyi aluell-l-a missä irtonaista
tukkilaisväestöä o11 runsa.as'ti ia rnissä uskonnolliset
moraalinorrnit eivät oLleet voimald<aa.t (mn KemÍn seudul]a

ia KuoLaiärvel-lä ), Höl-l-entäessään kävtösnormis,toa hvvät

taloudelLiset oLot raivasi-vat tietä kumouksel-Lisi1l-e

voimill-e. myös sosialismille t

216 l4ei.nande::, Virkeshushållning s. 2O4.
217 Soikka:ren s. 577, I(yllönen s. 18-19, Suurlakkovuosi

122-123.
1905,
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36. rrEsival-taa ia sorta .ìia vastaan"

Puu'tavaraLiiklceen va.i.kutuksesta tai sen myötävai-

kutulcsella syntyi Pohjois-Suomeen ilmastoalueita, joissa

radikaa.li käyttäytyrninen oli tyypillistä. Nämä alueet

ovat l(ainuu* jossa radikal-ismi on yhteydessä tervakaup-

paan ja sen seurauksiin, sekä Perä-Pohjola, jossa savotta-

työmaat selcä sahal-11ke synnytti sosiallstista käyttäyty-
nlstä.

3 61. Kainuun tr"ounainen vii vatt

Kainuussa muodostu-i, pä.äasiassa priu_tavaralraupan vai-
kutulcsesta, sosialismille altis ttproletariaattitt, irtol-ais-
väestö, jonlca. måiärä oli huomattavasti suurempi kuin muu-

alla lâiinissä. Kun v. 1BB0 ol-i Kajaanin kihlakunnan väes-

töstä 35.9 % irta.ín'ba väestöä (0u1un lää.nissä 34.,2 % ja

koko maassa 27.6 %), ol-i irbolaisvåjestön mä.i,irä Kaja.anin

kihlalcunnassa v. 1907 46.0 % (Oulun l-äünlssä 19OO 42.2 %

ja koko maassa 36.4 %);218 Tästä väestösili muodostu-ikin

päi,:asiassa se joukko, joka muutt:L Kalnuusta ul-os .219

vuosittaln låihtikln Kajaanin lcihl-akunnasta tuol-l.oin keski-
määrin 1076 henkilöä työn ets-i-ntään kihl-akunnan ullropuo-

l-elle. Tämä mäåirä oli kaksi kertaa suurempi kuin lcoko

maan maaseud.un.22o

Näissä ol-osuhi;e.lssa, missij. v¿mhat el-inkeinot -
tervaka.uppa ja jo aiemmin kaskivil-jefy - alkoivat taantua

218 Komitea:rmietintä 1910:4 s. 18.
219 Komiteanmietintö 1910:4 s. 22.
22o Komiteanmietintö ß1a24 s. 24; Turpeinen Oiva, Kainuun

väestökehityks,-€î vâikuttaneista telci jöistä vuosina
1891-1910. Jouko Vff s. 57.
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eivlitkä uude:nmat el-i-nlcelnot ofl-eet ehtineet saada riit-
tävää jalansi jaa, aLkoi I(ainuusta ulosmuu-tto.221 Mutta

. .itoinen ilmiö ol-i katkeruus yhteiskuntaa vastaan, herroja

vastaan, ja kaikkea kohta::.n, mikä edusti yhteiskuntaa ja
tflail-lista järjestystärt. Työväenyhdistys joka oli Kajaa-

niin perustettu 1895, joutui suurl-akon jälkeen sosial-is-

tien käsiin ja samoihin aikoihin alkoi, ensin Kajaanin

salralaitoksen ja sitten v. 1909 peruste'Lun sel.Luloosa-

tehtaan lyöväen iäriestäytyminen. Kimmoklceena tähän kaik-

keen oli suurlakko, joka saatiin aikaan 1ähinnä kahden

henkiLön, Kajaanin lehden toimi ttajan kanttori K. Kokkosen

ja. a.semapäällikkö A. Treistenin a-Lulle panemana .222 Sosi-

alismi tuli siten KaÍnuuseen 1ähinnä rautatien mukana -
rautatie valmistui 1904 - ja o1i alkuperäl-tään Pohjois-

ja Ylä-Savosta tu.L-l-utta.

Näin alkanut sosial-istinen liike sai voi-makkaan

kannatuksen jo v. 1907 vaafeissa Kajaanissa ja Kajaanin

maalaiskunnassa, joissa edellytykset maakysymyksen perus-

teel-l-a olivat edul-llset. SosiaLismin julistama kumous-

oppi sai vastakaikua kainuul-aisissa juuri siksi, että
seutukunnan taLous oli voimalckaasti sidoksissa Ouluun.

Nyt kun rarlbatie ol-i saatu ja hinta.kilpailu mm. tervan

kohda.Lla päässyt käynLi-in, avautuivat silnät näkemään,

221 Julku, Kainuun historia, Kotiseutuni s. 442.
222 Ahonen s. 171-772
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mill-aisessa pu;ssissa niin tiedon kuin tal-oudenkin suhteen

ol-i oltu. Syntyi tavaton innostus, jo'ba ei näyttänyt pi-
dät'bävänmikään volma, eivät. myöskään uskonnolliset siteet,
sil-1ä Kainuussa ei enää 19oO-luvun alussa ol-l-ut herännäi-

syyde.l.läkä.än juuri rninkäåinl-aista sljaa. Seurakunnan ja

paplnväli o3.i Kainuusea kuten Kuolajärvell-äkin küynyt kyl-
mäksi ja välinpitämättömäksi. I{arva asutus, huonot kul-
kuyhteydet sekä väestön tal-oudell-inen ja henkinen ahdinko

ol-ivat valku'btaneet siihen, et'bä 1BO0-luvun lopussa oli
herännäisyysuskosta enää ttpirstaleita jä.ljel-lätt ja että
rflle::ran tuli näi1l-ä mail-l-a vähitellen sammui ja heränneit-

ten is-ien lapset nukkuivattt, kuten herännälsyyden histo-

rian kir joittaja M. Rosendaì.L kir joitt uu.223

Kainuulals'Len m¿)sennus, välinpitttmättömyys, eIämän-

uskon puute sekä sorretu.n osa oli 1900-1u-vurr alussa sil--

miinpistävä. Kainuun oloja tutkinut komitea kuvaa v. 1910

Ka.inuun ihmistä ja hèinen ellntapojaan mrn. nåiin '224
ttOn fuonnol-l-ista, e'ttä tämmöisissä ol-oissa (asunnot
hu-onoja ja kaukana toisistaan) el-intavat såtilyvät
polvesta polveen jotenkin muuttumattomina tai hijou-
tuvat ainakin jotenkin hitaastl...Mefkein valtaamalla
täytyy sen ttihd.en heidän oloihinsa istuttaa uudempia
muoto
janho

ja päüelinkeinojenkin, maanviljelyksen ja kar-
id.on aLal-l-e, jonka tähden Kajaanin kihl-akunnan

maanviljelysseurall-e on kova työ sj-Ínä suhteessa o1-
lut ja on edel-leenkin. FIutta missä eJ.intapojen
uusimj-nen on sae.tu alulle ja hedelmåiä kantavaksi,
sierlä ej. käy kieltäminen Kajaanin kihlakuntalaisissa
o-l-evan oppimisen ha-l-ua ja taipuisuu'bta, vaikka el-mis-
muodon pol.vi.kautinen yksitoikkoisuus onkin veltosta-
nut mieLtä ja yleinen varattomu-us tekee uu-simishal-ul-l.e
esteitä.. . Tähän yksitoikkoisuu-teen on Kajaanin kih-
laku.nnan salol-aisen vanginnut, pa-itsi harvaa eristet-
tyä. asu'Lusta., osaksi usko elinkeinojen muuttumiseÊ::

223 M. Rosendahl, Suomen herännäj-syyd.en historia XIX vuosi-
sadalla. Nel jäs osa s. 763,

224 Koniteanmletintö 191024 s. 41-44.
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mahdottomuuteen, osaksi käsiteoll-isriutta kulutta-
vien kau-ppapalklco jen puute. Ku-n hal-la uselmmiten
vle viljan ja tekee vuosikautisen työn sltä va.rten
hedefmät'tömåiksi ja kun mahdollisuutta e1 ole ymmmär-
ietty ol-ev¿-m kalrjanhoidonkaa.n parantamiseen suo-
viljelyksen avulJ-a, ovat nämä el-inkeinot kadotta¡reet
makunsa, ja siirtyneet tervanpolton edestä toiseen
si jaan mel-kein kuin sivuelinkeinoksi. Tervan va1-
mistulcseen tarvittava työkään ei sovi varsinaiseksi
puhdetyöksi, niin Kaja.anin kihl-akuntalainen, milloin
ei ole varsinainen käsityölä.inen tai kalastaja,
vie-btäi; talv-iset puhteensa. mel.kelnpä jouti_Laisuudes-
sâr sillä kotona ta.rvittavien työ- ym. ì<ai-ujen te-
kemiseen ei kul-u paljonkaan ai.kaa.... Kajaanin kihl-a-
kuntal-aj.scn Luonteen voi sa.noa pohjaltaa¡r ol_evan
patriarka.alisen, kotoisrakkaa¡r, huikentelemattoman,
mutta työkykyisen ja kätevänkin, vai-kka olojen vai-
kutus ne onkin haud¿urnut näennäisen välinpitämättö-
myyden, velttouden ja saarnattomuud.en all-etr.

Komj-teanmietinnön mukaa¡ kaiiinuul-aisissa on tapahtu-nut

muutos viime alkoina, sillä ahkeraakin on väestö ol--Lut

tfennen sosiallstista. kiihotusta määrätuntisen työpäivän

vaatimiseenrf , ja va.rsin säl,istijväiståikin kihlalrunnan väestö

ohr kun rrei ota -Lukuun klhlakunnan suurta kahvin kulutusta
eikä suurilukuisen irtol-a.isväestön opetteleva.l-ta ja lapsel-
lisel-ta n:iyttävää tuhlaushalua.rt .225 Samaisen, väsähtäneen

kuvan Kainuun oloista antaa v. 1912 kirklcoherra R. CaLamnius

Suomussal-men seurakunnan hlstoriassaan .226

rr...rre e.päsuo'buisat olot, joissa kansa on el
karu Luonto, jonka keskellä se on asunut, se
vaivankorv¿r.us, mikä työstä on lähtenytr il€ pjoita v¿rod en'buLon suh'been on e.htimiseen tul_l
net mukavui.rden puutteet, joissa on täytynyt
kaikki on painanut l-eimansa pysyväisesti kan
toivoton työnbeko ei suinkaan elähdytä ihmis

u
V
i

veLtostuttaa. Köyhyydel-l_ä on siis vanhat jtäällä, ja kuta vanhêmmat ne ovat,'sitä va^ñ
ne ova.t. Kekslttäneekö koskaan kyllin teps
no ja nälkämaan muuttamiseksi leipämaaJcsi. rt

änytr sê
viihèiinen

ettymykset,
ut, ne mo-
elää, tärnä
saan ja
tä, vaarr
urensa
emmatkln
viä kei-

225 Komi'beanmietintö 1910¿4 s. 52-57.
226 calamnius, suomussal-men seurakunnan hlstoria s. 112-113.
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Ei siis ihme, ios korpikiriailija Iltnari Kianto

antoi synnyinkunnaLl.een nimen rrNälkämaarr ja yritti nos-

taa kainuulaisten itse'bu-ntoa sekä maauskoa ja jos hän

romaaninsa ftPyhä vihatt esipuheessa pohtii Ka.:Lnuun talon-

pojan €ristynsisyyttä näin '227

ttl'{ikä il-miö se Suomen kansan s.j-elussa lieneekint
joka vuosisatoja. on pakottanu-t talonpojan asumaan
erj-lJ.ään maail-rnasta, oma.ssa kaulcaisessa karsinas-
saa¡r? l,likä, niin mikä? Kuka uskal-taisi sÍtä sarloa:
se on vj-ha herro jarvastaan, maan valtlaita ja. sivis-
tyneitä vastaan? Viha. ka.ikkea s.itll vastaanr m.ikä
käskee ja pakottaa, komentaa ja. kouristaa, aina ia
aina vain ottaa, mutta i'bse ei mitåiän anna tai ios
antaa - antaa. leivän asemesta kivenrr.

Klannon krrvaus on kuin suoraa ja.tkoa sil--Le näkemyk.'"
EI

selle, minkä Mauno Rosend.ahl- on edell-ä (s. 16) antanut

herännäisyyclen tul-ien sammunisesta Ka:i.nuussa. Kj-anto

jatkaa, että kun Kainuuseen saapui riittiivåisti ihmisiä,

nii.n perä:;sä tulivat trvaltia.atkin, verot'bajat, verottajat
ja papit, va.llesmannit ja metsåinhoitajat, synnlt ja sään-

nöt, asetukset ja lupakirjat, omistukset ja oikeudetrr ja

tul-oksena oli, että rfkorvenkarlsan oikeustajunta.r kärsi-

mysten ja näkèikurjuuden tultua, meni siis våih.itell-en se-

kaisin. Kuin Niniven lapset, jotkir. eivät tienneet eroj.t-

taa olkeata. kättä vasemmasta, niin kii.rintylvät kurjaLalsten

rehelJ-isyyspyyteet ja'botuuskartoituksettt ja nii.n tästä
Itkurjala.n rnuinoin vapaasta, hyvin toimeentul-eva.sta, luonp

torailckaasta, joskohta villiståi ja metsäjumalaisesta rah-

vaasta ol-i vähitell-en muovau'bunu-t synkkä ja juro, umpi-

miel-inen ja samalla suulas, epäluotettava, edessäpäin

I

227 Kianto Ïlmari, Pyhti viha., esipuhe.
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teeskentel-evä kansanryhmä, joka papplen ohjaamana tun-

nusti esivallan pyhyyden ja Jumalan kaikkiviisaan salli-
mulcsen rikkauteen ja köyhyyteen nähden, mutta sal-aa vi-
hasi samaa Jumalaa, joka sen elärnänvapauden oli julmasti

vanginnut, sen olernassaol-on taistel-un ni.Ln verkkoihinsa

kietonut, et'bei nij.stä voinut päästä irti edes Amerikan
228tiketillärt. "'

Itluo kirjail-i ja Kiannon sanat allekirjoitti rrìaa.seu-

dun rajaseututoiminnan johtaja agronomi Uno Brander v.

1930 Kainuun takapajuisuut'ba ja alakul-olsuu-tta katsoes-

sa.ar ja kirjoittaessaan, että rrkun leipä ja särvin or¡at

mierossatt (tukkisavotoissa ja lcotitil-an ulkopuolelta haet-

tavana) ttpyrkivät aatteetkin ja harrastukset, oliva.tpa ne

laatua tai 'boista, ol-emaan myöskin muitten saneltavinarl

ja tästä joh'buen on ymmärrettävä myös rrverraten laajalle
levi-nnyt korpikainuul-ainen lcommunismj-rt .229 Ja saman asian

toistaa vielll 1960-lrrvun lopulxa Kai-nuun asiantunti ja

l¿jäninkirjaili ja Aku-lí.i.mmo R.ipatti maalatessaan I{ainuun

ku.l t t uu.ri na..i- s em uo r25 
O

rrTässä nükyy tämänlcin päiviin Kainuun ongelma: kun
katsomme, mikä tänä.än vastaa (K.iannon) theri:ojen maant
valtiaita, ni:Ln asetel-na on selvä. Kaupu.nki -maaseu'bn.
Urbaani - maatia.inen. I4onimielinen - yksimie-Linen.
Syn'binen - osa¿l¡aaton. I{yvinvointisuomi sj.irtoma.asuomi.
P¿iü.konttorin verotusosu"us .- nouseva veroäyrin hinta. tl

2?_8
229

Kianto, Pyhä viha, esipuhe.
Branci.er Uno, Kainuun takamailta. 5r:ipainos Su-olnen l,lat-
kail-i jayhdistylcsen vuosikirjasta 19"sO s. ?-8. (Bra.ncler
sanoo: 'rl'{eLkeinpä kokonaisia kyIäkuntia. on joutunut mai-
neen man-bulneen ja nets-'i-neen yhtiöiden haltuutl... .Tää11ä
on tietämättömyyttä ja taikuu"tta, on köyhyyttä ja. kur-
juutta vaihtelevlssa il.¡nenemismuodoissa sekä niitten yh-
dessä luomaa nurjamielisyyïtä ja velttoa lra.tkeruut'ba,
tuhotuntuiste. kommunismia'r )Ripatti Aku-Kimmo, Terve l(ainuu.n maâ. - ku-l-ttuuripoliitti-
nen ma.isemaicuvaus. Kotiseutr:.ni r i(eski-Pohjanna.a., Pohjois-
Pohjanmaa, Kainuu, s. 444.

I
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El-i kaiken lcaikkiaa:r: varsin kaulca.a. juontavat ju-u-

ret siihen herravih¿ran ja sii-hen korpikommunlstiseen so-

sial-.i-smiln, joka syntyi 1900-l.uvu-n alussa ja sij-hen ttpt-

na.iseen viivaanrt, joka Pohjois-Savon sosia.l-istialueilta
vedettiin rauta.tien rnuk¿rna Kainuun sydänma.ltten nousevaan

keskukseen Kajaaniin, mis-bä se vuosj-en mlttaan levisi
kolco Kainunseen sinne'rjäädäkseen ja irneäl(seen voimaa niin
menneisyyden kuin kunkin hetken yhteiskunnall-isisti,;. epä-

kohdis'bg.

362. ?erä-Pohiolan kumoukselliset

Jos Kainuu on oll-ut nurjamielisyytecn taipuva ja

mieLessäö.n kapinall.ista, mutta koslcaa.n siel-l-ä ei ol-e vä-

kivaltaisen avoimesti lca.pinoitu yhteiskuntaa vas'baa.n, kuten

on tapah'bu-nu't Perä-Pohjolassa,toisessa Pohjois-Suomen pu-

naisessa yc1i.na1uee,ssa, jossa. tämän vuosisadan aikana. on

aseellisi-a yhteenottoja ollut KemÍssä 1906, Kuolajärvellä

ns. Iäskikapina kevättalvel-la 1g2223t j^ vihdo-in l(emissä

1g4.g232. Kaikki nämä ovat o-Lleet eråiänl-aisia I'jätkäntt

ja rrtyöläisenrr taistelulta, nousua ¡tsortaja¿tt va.staan.

¡tläskikapinanrr tukkl jâtkåin nousupyrkimystä pol jetun osasta

.lcuvastaa lcapinan johtajan Jahvetti l'Íoilasen oival-l-us käyt-

tää vihattua Arnerlkan-silavala.a'bikkoa puhu j ako:rokkeena

kiihottaessaa^Tr. joukko jaan. Näin hän suur-ba kannatus'fa saa-

den tulkitsi alaspainetun tukki jätkän tun'beita ihmisarvoi-

sen kohtelu-n puolesta taisteltaessa.

231 rrläsklka.plnassarf li.Íttyi suuri osa Savulrosken ja l(uola-
järven savottalaisia kap.inaan yh.teiskuntaa vas'baan kapi-
nan johtajan Jahvet'bi l¡loila.sen kerro'btua kapinan sytty-
neen ja vallanknmoul<se:n al-kaneen koko rnaassa. Moil-anengl-i syntyisin Kajaa.nin ml-k:sta, punaiselta. alueeLta.(Hakalehto s. 89)

¿5 ( ¡^-"-{'e*¿ , \-^,Lv, i-'. - U^4' '
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Sen että juuri tukkiyhtiöt olivat rfsortaianrr ja
tt¡li ef,¡l jeinrt maineessa Perü-Poh jolassa, todistavat paitsi

sosial-Ístien agitaatior myös monien porvarillisten hen-

kiÌöiden l-ausunnot tuona aikana. Niinpä mn. ed.ell-ä mai-

nittu (s. 147-155) maisteri sittemmin maalaisliitto-
la.inen polì-itikko ja opetusministeri - Nij-1o lialcka, joka

toimi Perä-Pohjolan kansanopiston rehtorina vuosina 1904-

1908, val-itti kirjeessään l{annes Gebhardille v. 1906, että
ttnyt katke::oittaa mieltäni, kun tukkiyhtiöt saavat nyl-

keä koko tämän peräpohjolanrr ja mainitsee, että Kemiiär-

vel-l-äkin on rryhtä ainutta kyläkuntaa petetty 7 miljoonan

marlcan eclestärt .233 Näin niin llakka ku-in l-Iannes Gebhard

Tilattoman väestön a.la^lcornitean jäsen - ym. maaseudun

kurjalistnonpettyneet ajautuivat joko lähelle työväenlii-

ke i;tä ja sosiaLlsmia tai sitten - kuten mrn. Gebha.rd -
hal-usiva'L ohjata nämä maaseudun tyytymättömät pols sosia-

listien l.ei::istä ttisänma,alliserepaan rin'bama¿ìnrt,234 . Täten

'Laistel-u pienvil j.eli jä.in sieluista. keskittyi sosialistien
ja juuri perustetun maalaj.slj-iton väliselrsi, kun torppa-

rit peru-stivat v. 1910 maa:ovuokraajien liiton (myöh.

pienviljelijäin liiton), jontca johbo oli sosiallstien kä-

sissä. Porvilril-liselle puoÌel.Le taas s¡rnf,¡ri maalaislilton

tukernana Pienvil jeli jri-i-n l(esltu.sl-iitto .235

Perä-Poh jolassa muori.ostuivat puoluepolii'btj.set ra-
jat sen mu-kaan, kumpl radika.l-is¡;:i sosia-Lismi val ma.a-

laisliitto - sai väes'tön puoleIleen. l'{aalaisl-iittolaisen

233 Al-anen Aulis J.,llannes Gebhard s. 193.
234 A}anen s. 45O.
235 Santonen Arvo, Pienvil jeli jä:Ln jä.rjestä.ytymiskysymys...

s. 90-97; Âlanen s. 193, 153-156.
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näkemyksen voitLo Rovaniemel-Lä v. 1906 kuva.staa sel-
laisen maltill-isen rad.ikalismin linjaa, josra pyrittiin
1öytämätin ratkaisumalle ja jokapäiväisten toimlnto jen

edistämiseksi ja helpottamiseksi. Tukkityömaita ja

niissä il-meneviä epäkohtia pitivät talol-l-iset ja pien-

tilal-liset ohimenevinä - nämä työmaathan ol-ivat heiLle

tilapäisiä - ja siksi he halusivat edlstää sellaista
poliittista liike'btä, joka parantaisl heidåin efinolo-
jaan myös pitlcällä tähtäyksellä. Väestön maltillista
ajattelutapaa kuvastaa hyvin maini-tussa Rovaniemen kansan-

kokouksessa kesäl-lä 1906 maanvil jeli jä Janne K'oônirannan,

sittemmln maalaisLii'bon kansanedustajan, kunnantoimiston

palotikkaifla pitämä spontaani puhe, missä hän tuomitsi

tukkiyhtiöid.en riiston mu'bta nyös'turhanpäiväisen lakko-

liikehdinnän sanomalla, e'b'bä on rovaniemel-äisten kannal-ta

yhdentekevää, mltä puille tapahtui, koska yhtiöt oLivat

ne halval.La ostaneet ja vielä halvemmal-la vedättäneet

jokivarteen ja että yhtiön asia on maksaa miehille sel-
laj-sta palkkaa, että näiden kannatti tehdä töitä, mutta

että paikkakuntalaisilJ-e on paljon tärkeämpää se, miten

pitäjässä päästään liikkumaan sekä kaikki taLoudel-liset

kysymyk""t.236 Näin rovariierneläiset eivät väl-ittäneet

l-ähteä kiihkoilemaan Liiklcuva¡ tukl<lväen tilapäisten
etujen puolesta, vaan taval-l-aan jättivät n¡iiden käymüt

lakkosodat lakkolaisten omiksi asioikseen ja pysyivät
rtLail-lisen yhteiskuntajärjestyksenrf ja maltillisen

236 Ahvenainen s. 441.

j
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uu.distuspolitiikan puolella. Tämä henki näkyi monin

paikoin mr:ual-Lakin Pohjois-Su-omessa - rnm. Koil-lismaal-la -
missä uskonnolllset ym. teki jät vaikuttivat, ettei radi-
kaalia suoraarltolmintaa hyväksy'bty. Tätä linjaa ajoivat
myös osuustoimintamiehet, jotka. hal-usj-vat luoda sosia-

l-isrnil-l-e va.stavoiman rrkäyttämäl-lä kaikkia nyk¡riss¡ y¡-
teiskuntajärjestyksen tarjoarnia ja sallùmia kelnojatt

alempien kansankerroste¡'l aseman parantamlselcsi,2"T

Maltil-lisuus oli tyypillistä alueille, missä tukki-
liike ei ol-lut pysyvää. Sen sijaan suora. toiminta sai

vastakaikua seuduilla, missä teol-l isuustyöväestöä ja

tilapäiståi työvoim¿ra oleili jatkr-:.va.sti. ItIäin ol.i jlr-uri

Kemi jokisuul-La ja yIhäällä Kenii joen l-atvaoslssa, etenkin

Ku-olaji-r::vel-l-ä. Näin savottatyömaista ja tukinerot'beLu-

työpaikoista. ja sahatyömaista tul1 sosialismin pesäpaik-

koja, joista myös Pohjolan tukkityöläisten r:engas imi

voimansa voimal<kaimpien l-akkoliikkeiclen aikana 1 906-08.

Nb.illä seuduilla käytettiin lakkojen murtamiseksi ja

järjestyksen palaut bamj.seks:i. poJ-iisivaltaa, rnikä puoles-

taa jyrkensi sosialist j-en ha-l-ulckur:-'Lta. su-ora.an toim intaan.?'38

257 Karhunen Onni, Pellervo-Seura ja Suomen osuustoiminta-
lij.ke kymrnenvuotias. Suomen ôsuus'boimln'ba ja Pellervo-
Seura 1899-1909 s. 9-1O.

238 Arhvenainen s. 44.4; Au.er s. 185-186; Pulcema Ahti, Haja-
tietoja Kemin työväenseuran 'boiminnasta. Jatuli VIII
s.84.-89.
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4, ilrtola.isuus tal-oudel-listen ol-o en kuvasta ana

Kun taloudell-iset olot ollvat vuosisatatnme alussa

Pohjois-Suomen eri osissa toisista.an poikkeavia ja työl-
lisyys oli niinikäàin va.ihteleva, on mielenkilntoista nåih-

d¿t, miten tärnä vaikutti v¿iestönkehi.bykseen ja mistä sa-

vottoihin ja mui1le suurill-e .byörnai1-l-e 
"o.apl.lr,.,i 

väki tuli.
Tarkastel-ta,koon ensin ma,astamuuttoa ja si'bten sisäistä
muuttol-iikettä.

Vuosina t9Q_1-l 9lC_L¿l¡q4qffle muut banut sekä poissa ol-eva

väestö 24.O

kunta muutta.neet %

0ul-u
Ra.ahe
Kemi
Tornio
Kajaani

B

9
1

3
2

1

7
7
2
1

7

poissa ol-evat % l-äsnä olevat
31 , 12. 1910

11 .8 19.8O2
16.0 3.863
9.6 2.209

19.1 1 .716
6.6 ?_.950

Yht. kaupungit
Sievi
Rautio
Ylivieska
A1¿¡.vieska
Kaþ oki
ì'lerj. jå:lrvi
Ou-la..i-nen
Pyhäj oki
Sa.lon kpli
Sal-on pit.
Vlhanti
Rantsil-a
Paavofa
lìevonl-ahti
Siikajoki
I'Iailuoto
Pyhlljärvi
rìeis järvi
Ilaapa järvi
Nival-a.
Kärsämäki
Ha.apavesi
Pul-lckila
Piippola
Pyhäntä

0

2
5
5
5
2

4
B
3
1

1

9
3
2
7
B
6
6
5
3
4
1

3
0
9
9

,

a

a

a

a

a

a

a

a

a

B

2
7
5
9
4.

3
0
tl
7
2
7
0
I
9
4
2
o
1

0
7
1

9
6
6
6

1

1

1

1

1

1

1

1

I
1

1

1

1

1

1

1

1

11 .g 70.44O
o46
645
626
4.67
955
943
820
726
718
671
205
555
408
477
091
470
259
870
401
457
193
875
368
904
831

5
1

7
1
5
I
5
4
1

2
7
3
5
I
2
2
6
3
6
I
7
6
2
1

1

10.1
12.6
8.1
9.6

1?-.O
11 .2
12.8
11 .4.
10. o
13,9
6.0

17.4
10 .4
13.1
17.8
17 .3
10.8
12.8
12.')
4.4
8.5
8.7

10.0
7.6
-l .o

240 SVT XX\¡III SiirtoLa.istil-asto -l . Siirtolaisuus v. 191O
s. 45-47 , 27-l-279, 714-721 .



kunta

Kesti 1ä
Säräi sniemi
Vuolljoki
Paltamo
Kajaani mlk
Sotkamo
I(uhmo
Risti järvi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Utajärv1
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki (O. m1k)
YlikiiminkÍ
Kiiminki
Haukipudas
ïi
Kuivani-emi
Pudas j ä¡:vl
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemljärvi
Rovaniemi-
Tervola
Sirno
Kemln mlk
A,latornio
Karunki
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muonionnlska
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
ïnari
Utsjoki
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muuttaneet %

18. B
7,6

1.3
1.7
Qat*

poissa oLevat % ]äsnä olevat
31 ,12.1910

9.3
2.9
1.1
2.7
3.1
2.O

12,4
2.6
4,9
6.6

15.7
5.6
6.0

19. g
6.7

10,7
6,9

10.8
5.4
9.0
5.3
2.9
4,8
2.O

12.1
13.7
17 ,4
'10.8
4.6

10.1
2.4
7.5
7.9

11.6
7.4

14.4
14.2
7.8
4.0
2.4
8.9
2,7
4.1
5.4
2.9

3
7
6
2
0
B
I
5
5
6
6
1

9
3
4
4
0
1

3
9I
2
8
9
5
5
9
4
5
9
9
9
6
9I
6
6

(o

0.
4.
9.
Ã

7.
7.
9.
6.
B.
7.
L

8.
(,
4.
4.
7.

6,
5.
6.
6.
5.
1.
L

2,
2.
1.
4.
9.
L

1.
0.
0.
O.
0.
0.

1

1

2.837
3.404
1.O27
4,859
3.438

10,111
9.179
2,325
2.494
6.967
5.411
4.749
4.518
1

1

2
t
1

799
130
337
537
444
702
618
933
910

1

6
2
I
5.670
7.359
2.180

10.527
3.875

12.064
4.832
5.777

10.955
3.747
4.011
7.345
7,997
2,371
5.169
2. )gj
2.191
1 .411
1.O44
3,980
5.678
1,891

509
Yht. m1k
Koko 1ääni
I(oko maa

8.7
8.9
5.9

O
1

1

7
7
5

297.871
328.311

3.1 15.197
siitä kaup.rr m1k

6,3
5.8

4.9
5..1

456,871
2. 659.324
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Maa.stamuut'to ol-i Pohjois-Suomesta viLkkaampaa kuin

maasta keskimäärin. Kaupungeista l-ilhdettiin pois liki-
main yhtä vil-kkaasti kuin maaseudul-taltin. Poissa olevi,â,

oli Pohjois-Suomen kaupunkien ja maalaiskuntien lcesken

lik.imain yhtä paljon, vajaat 9 prosenttia. Tämä ofiþa-
QA,l',"u''* c- -l*''- 

her,imän /kuin maassa keskimåiärin (5.9), ¡nikåt osoittaa poh-

joissuomalaisten joutuneen hakemaa.n työtä kotiseutunsa

ulko.puolel-ta enemmän kuin maassa lceskimäärin.

I{aasta muuttaneita oli keskirnääräistä enernmän

(fon¡oj.s-Suomen keskiarvon 7.1 % yl-i) seuraavista kunnista:

Kemi, Sievi, Rautio, Kalajoki, I'leri järvi, Oulainen, Pyhäjoki t

Salon pit., Rantsila, Silkajokir Hailuoto, Pyhäjärvi, Reis-

järvi, Haapajärvi, Kärsämäki, Alavieska, Vihanti, Paavola,

Revonlahti, Nivala, Haapavesi, Pul-kkila, Piippola, Pyhäntä,

Kestilä, Säräisniemi, Paf'Lamo, Kuhmo, liyrynsalmi, Suomus-

sal-mi, Puolanka, Piuhos, Tyrnåivä, T,umi joki, liminka, Taival-

koski 11.9 ja Simo 9.9. Huomio kiinnittyy siihenr että

al-ueilta, ffiss¿i tukkityömaita oli runsaasti, ulos muu.tto

o11 keskimäåiräistä al-haisernpi. Hyvin vähän rnuutettiin

myös perimmäisestiL lapista, missä Luontoiselinkeinoill-a

oli srru::i sija. Voimakkaimmat maastamuuttokunnat olivat
rannikolla, missä ma.anomis'bukseen l-iittyvät ongelmat oli-
vat läåinin vaikeirnmat, missä myös irtainta väestöä oli
keskimääräis'bä enemmän ja missä myös metsiä oLi keski-

määräistä vähemmän. Useimmat näistä kunnista. olivat
myös al-un al-kaen punais-'i.a. llaastamuutto heijastaa siis
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varsin hyvin työttömyyttä ja alueen taloudellisia vai-
keuksia ja on myös yhteydes:såi al-ueen punaisuuteen. Ha-

va.into on sama, jonka Anna-treena Toivonen on tehnyt Poh-

janmaaltai Muuttoal-ttius ulkomaill-e oli suurin köyhillä
talonpoikais- ja irtolaisäl¡ueilIa. lähtöalttius oli sün-

rin tul-evaisuudenongelmj.ensa. parissa. kamppailevil-l-a nuo-

ril-ra.241

Asuinpaikastaan poissa ol-evaa. vä.estöä oli Pohjois-

Su-omessa. keskinliärè1lstü (9.9 y(r) enernmd,n seuraav_issa ku.n-

nissa: OuLu, Raahe, Kem-i. ja Tornio el-t kaj.kki kaupungit

Kajaanla l-ukuunottama'bta, sekä maalaiskunnat Sievi, Rautio,

Kala joki, l.leri järvi, Oulainen, Pyhä joki, Sa.lon kpli, Salon

pit. , Rantsila, Pa.avol-a, Revonlahti, Sr'._i-ka joki., I-Ia1luoto,

PJ'hä-järvj.r Reis järvi, llaapajärvi, Pulkkila., Kestilä, Kuhmo,

Puol-anka, Tyrnävä, luml joki, I(empele, Oulu joki, I(uivaniemi r,

Pudas jrr.rvi, Taivalkoski , Kuusamo, Kemi järvi, Kemin mlk,

Karunki ja YLitornio. I{avaj-nto on sama kuin edel-lä.

Poissaolevaa väes'töä on eniten suurin plirtein samoista

kunnista kuin ni.ist;i joista siirtolaisuus oli runsasta.

Sekä korkea sÍirtoLaisu-usaste et'bä työnhaku kotimaans¿i

muilta pailclrakuirnilta hei jastl asu-inseu-dun työllisyys-
vaikeuksia. ltletsät¡röpitäjistä, lcu'ten mm. Kuo]-ajärveltä

muutettiin hyvin vlihåln ja poissa olevaa väestöä siel-tä

oli kymmenvuotiskautena vain 4.6 %, kun taas sen naapu-

ripitäjäst¿i l(uusamosta oli poissa olevia 10.B %, mistä

241'Ioivonen Anna-leena, Etelä-Pohjanmaan valtameren
taka.inen siirtola.isuus 1867 -1930 s . B4-gg , 246 .
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luvusta - yh'teensä 1465 henl<ilöä - oli Venä jäIl.a 245 ja

Âmerikassa 907 henlriLöä ,242 Kuusamo]aisia muu-tti vuosi.-

sadan vaihteessa varsj-n runsa.¡.sti Venäjälle ja Rui jan

rannikol.J.u.247 Väestöä vetivät puoleensa Pohjanlah.den

rannlkon teollisuusalueet, kuten Kemi. Sj-nne tulleista
työläisistä enin osa ol-i Oltl-un eteläpuolisel-ta alueelta

sekä Pohjois-savosta tu-l.lutta irto-l-aisväestöä. 244

41 . I-litaan väestönkasvun a.l-ueet

Kymmenvuotiskautena 1901-1910 lisääntyi Pohjois-

Suomen lcuntien asukasl-uku - muut'bo-liike ja luonnoll-inen

lisäys h.uornioon o'btaen - kesklmäärin 15.8 ?[ (t<oto rnaas-

sa 10.8 %). Tärnän keskiarvon al-apuolel-l-e jä.ì-vät seu-

raavat kunnat (ks. liiteta.ulu): Tornio, Sievi, Llavieska,

I(aJ-a joki, l4eri jürvi, ?yhåi jokl, Salon pit. , Vihernti, Rant-

sila, Revonlahti, S.i-ikajoki, Hailuoto, Pyhäjärvi, Reis-

jåÍrvi, Haapajärvi, NivaÌa, L{aapavesi, Pulkkila, Piippola,

Pyhäntä, Kestilä, Pal-tamo, Kaja.anin mlk, Sotkamo, Kuhmo-

niemir Ristii-järvir IJyr¡'¡1salmi, Suomussal-mi, Puolanka,

Uta jârvi, Mu-hos, Tyrn:ivä, Temmes, lum.i- joki, lirninka,

Kempele, Kii.minki, f i, Ku.Lvaniemi, ?ud.as jairvi, I{a.runki,

Turtol-a, Enontelciö ja Uts joki. Vc.estönlcasvu olj- keski-

määräistä hitaa:npaa suurin p-i.irtein samoissa kunnissa,

mistä lähtijöj"tä ja poissaolevia. oli keskimä.äräistä

242 SV'I em. tilasto s.. 45-4-7.
243 Onnela Samuli, Näl-kä, agenti'bn Amerikan ku.ume vai

a.sevelvol-lisuus? Scripta IJistorica ïV s. 108, 1171'
Onnela Samul-i, Muurmannin rannan luterila.j-set v.
18S7-1BBB, s. 67,

244 ÍIedman s. 4-68-472.
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enemmän. Väestön valhtrrvuus oli keskimääräistä hi-
taampaa.. Nämä kunnat korreloituvat varsin hyvln pu-

naisen värin kanssa. Pienimmän väestökasvun kunnat

olivat punaiset kunnat Viha¡rti (kasvu 5.5 %), Rantsila

(7.3), Revontahti (0.?), siikajoki (6.1), Pulkkila (5.e¡,
piippola'(4.0¡, ?yhäntä (4.0¡, Kestilä (7.7), Sotkamo

(7 .Z¡ , Risti järvi (5. I ), Suomussal-mi (l .2) , Utajärvi
(4,1¡, l4uhos (-2.2), Temmes (tO), 1,umijoki (3,1) ja

liminka (3.6¡. Poikkeuksia tästä olivat mm. maan pe-

rimmäisln kunta Uts joki (2.6), Hail-uoto (6.1) ja Nivala

(7.8¡. Kasvu niissä oli';vähäistä, mutta poliittinen
il-masto sä1lyi porvarilLisena.

Pitemmälå.ä aihavälil1ä tarkasteltuna on juuri

muuttotappio ollut se tekijär joka on vaikuttanut eni-

ten väestönkasvun kokonaiskuvaan. Reino lennon tutki-
muksen 

^uku*r245 
muuttotappio oLi ajanjaksona 1g21-1g7g

Pohjois-Suomessa mittavin'ba Yllvieskan seudulla (-11.9

promillea) , Revonlahd el-Ia (-12.7 ) , Iìeis järvel.lä (-8. 5 ) ,

Piippolassa (9.9) , Tyrnävällä (-to. 5 ), Temmeksell-ä

(-lt.l), lumijoella (-8.5)r limingassa (-9.t), Oufun-

salossa (-10.4), Oulujoella (-7.4), Tissä (-6.0) ja

Torniossa ja ympäristössä (-2.9). Koko Oulun -LäËinissä

oli rnuuttovoitto lennon mukaan vuosina 1901-1910 Läänin

maalaiskunnissa tuhatta henkeä kohden +O,3 promillea ja

245 lento
ki jät

Rsino, Maassamuutt
Suomessa vuosina 1

a siihen va.ikuttaneet te-
-1939 Taul-u TX.

oj
B78
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seura.aval-l-a vuoslkymmenellä puoli promillea (tcot<o maas-

sa muuttovoitto 1901-1910 19.7 promitì ea ja 191i-l9zo

11 .g pr:omi l-le u) .246 Jutikkalan muka.an pahirnma.t muutto-

tappioalueet ajanjaksona 1B7B-1939 ol-ivat itärajan kun-

nat Kuhmosta K.'.lusamoon. Tämän aluee. tappio kunnittain \
vaihtel-i 100-18O0 korkeimlnan l-ukeman oll-essa Suornussal-

mel -1.a. Rannikkoseudirn kuntien tappio oli no.j.n sata

henekä kunta.a. kohden .24-l Våiki.l.uvun määrän huomi .on \
I

ottaen - itära.jan kunnat suuria ja. väkirikka.ita, ra.nni-

kon kunnat taas pieniä, josl.in ti'.eämmin asiittrr¿a -
suurimr¡a.t rnuuttotappiot tul-lr¡a.t jr:uri läänln itä.osien

korpi.kuntien ja käyhemmän ja välcirÍkkaamman ra.:rniklco- 
\

serrdun osa.lle. Nä11tä. alue-i.Ita, m.i-ssåi. työ1i_isyys oli
huono ja. väkeä oli paljon, siirryttii.n ul-komaill.e tai
ra.nnikkoseu-dun teol-lisu-uskeskuksiin tahi sitten pohjoisen

savotoil- I",248

42. Voimalcka.an v¿iestölcasvun alueet

Kymrnenvuotiska.utena 1901 -1910 1isäi,inty:ù l?oh jois-
Suomen vükil.u.krr lceskimää.rin 15.8 96, Tämä.n mäij-rän ylit-
tivä'b seura^vat kunna.t: Oul-u, Raa.he, Kemi (54.e yo¡, Ka-

jaani (123.O %) ¡ Rautio, Ylivieska, OuLa.inen, Salon

ka.ppeli, Pa.nvol-a., Kärsåinräki, Säräisniemi (51.5 %),

246 lento Reino s.
247 Jritikkala Eino,
248 lento Reino s.

tasto s. 61-64.;
Oma maa XIï s.
Str'ömmer Aarno,
s. 75-76.

81.
Suomen h.i.torian kartasto s. 61-64.

44-49; Jutilckala., Suomen historian kar-
lento Reino, Suomen muuttoklikkeet,

194-199. -Väes bökeh.it.yksestä ks. rayös
Våiestö.t.-l inen muuttumi.nen Suomessa
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Onlunsal-o (47 .Z ?6¡ , Ylik1.ì.minki, Haukipudas (37.4) ,
Taivalkoski (74,3) , I(uusamo, Kuola järvi (3A.3) , Kemi-

järvi, Rovaniemi, llervola, Si.mo, Kemin mlk (24 ,6) ,
Aler.tornio, Kola.ri (26 ,O) , Klttil-ä, Soda:rlcyla. (l+.ø¡
ja Ina.rl (25.2) . Eni l,en kasvoívat teoll-istuva.t kau-

pungit Kemi ja Kajaani sekä metsätyöval-taiset kunna.t

Kuolajärvi, Sodankylä, Taivalkoski ja Kolari sekä

rannikkoal-ueen joki-suideir kunnat, Kemin mlk, oulunsalo,

Hau-kipudas ja Simo. Väestökehitys kuvaa myös ka.svu-

keskusten syntymistä. Kainuussa. alkoi Kajaani rauta-
tien tul-on jälkeen (19O4) voimakkaasti nousta imlen

väestöä ympäröivistä maalaiskunnista .249 ylivoimaises-

Li eni'ben veti väestöä kuitenkin pohjois-suomen tarous-
el-ämän keslcus 0u1u, joka kymmenessä vuodessa l-isäsi
väkilukua.an l-ähes 4.000 henkil-öä eli yli 18 prosent't ia.
Perä-Pohjolan voimal<kaimpana kasvu-alueena o11 Kemi, Ro-

vaniemÈnkin noustessa voimakka.asti rautatien valmistut-
tua sinne 1go7-1909.25o

Piterimäl-lä aikavä]il]ä tarkasteltuna vtiestöä irnê-

vät kasvukeslcukset olivat Jutikkalan mu.kaan vu_osina

1789-1979 Kajaani, 0u1u, Raahe, Kemi, Tornio, Haukipu-

das, Oulun yrnpäristökunna'b, Ylivieska, Kuolajärvi, Kerni-

jåirvi, Rovaniemi ja sodankylä.25o paikkakunnat ovat liki-
main samat, jotka myös 1900-1uvun ensimmäisell-ä vu_osikym-

nenel-l-ä vetivät uutta väestöä.

249 Trerkurainen l-e_o, Pohjols-Pohjanma€ì. oma maa. xrr s.10-12;lento Rqino, l4aassamuutto. . .s .168.
250 tento nlinoi l,raassamuutto:::; .lSl , 166-t67.
250 Juti.kkala Dino, Suomen historj.an lcartasto s. 62-67.
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43. Tvontö ia. ve to I a l)unaiset blueet

Pohjois-Suomen maaseutu työnsi 1900-Luvun ensimmäi-

se1lä vuoslkymmenellä liikaväestöään kehittyviin teollÍ-
suuskeskuksiin sekä pohjoisille savotoille, mutta voi-
makkaasti myös ulkomaille. lähtijöitä oli suhteellises-
ti runsaimmin niistä kunni-sta, missä maatalouden liika-
väestöön liittyvät on.:elmat oliva.t su-urirnmat. Kehitys-

linja oli yhtäläinen maan kokonaiskehityksen kanssa, kun

isonjaon ja uudisjaon edistyminen 1800-1uvun lopulla oli
vaÍkeutti vuokraajien ja vähitel-len myös irtaimen väes-

tön tolmeentuLoa. liikettä edisti myös puun arvon noustr

ja teollistu.minen, joka toisaalta ajoi maanomistajien ka¡r-

nalta liian halval-la puutavaraa käyttäneet alustalaiset
ja J-oiset pois til-oilta, kuitenkin samalla toisaalta
houkutel-len maaseudun liikaväestöä teoll-isuusaluei11e,

jossa maksettiin parernpaa palkkaa kuin maata1oud"""". 251

Mr:-uttajat olivatkin parhaassa työiåissä (Zf-Zg vuotiaita)
oLevia ja päivä'byölèiisten korlcea määrä komeloitu.u muut-

toalueid.en kanssa. Näin rnaa.ltamur-rtto suurimmalta osin

oLi tilattoman väestön sekä pientilallisten lÍikettä .252

Paitsi että muuttoliike suun'bautúi Oulun läänin

koillisiLta ja itäisiltä alueilta rannikoLle ja pohjoi-
seen tapahtui vuosisadan aLussa varsin voimakasta muutto-

Liikettä myös etelästä pohjoiseen. lennon mukaan Oulun

251 trento Relno, Maassamuutþ...s. 52-53; Toivonen s.245-250.
252 lento Rsinö, llaassamuutto..s. 94r1O1i Toivonen s.246.

i

)
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l-ä¡inln ja lapin muuttovoitto 1881-1890 oli 11.5 pro-

mi-l-l-ea tuha'bta henkil-öä kohd.en ja aja.nja.lcsona 18^91-

1900 12.8 promi11ea., 19A1-191O 12.8 promil_Lea ja j91j-

1920 3,5 pormillea. Vuosj-sadan va.ihteen ja alun rau-

tatienrakennustyömaat, pohjoÍset rretsätyöt sekä uudis-

vil jeJ-yslcin vetivåit väestöä pohjoiseen .25t

Pohjois-Suomen maaseudul-'ta muuttaneet ol-ivatr sâ-

moin kuin etelämpiiåì.kin pohjoiseen mu.uttaneet ma.an rtLiika-

väes'böönrr kuuluvia ja sosiaalisel-ta asenaltaan keski-
mä¿iräistä köyhempiä. Etelämpää rnuuttaneet olivat l-äh-

töisin mrn. Pohjois-Savon ja länsi-suomen torppari- ja
pientilavaltaisil-ta seudu ilta.254 I{ämä olivat toden-

näköisesti myös Lähtöseudullaan jo sosiaÌismiin pereh-

tyneitä ja. esiintyivät monin pailroin työväen¡rhdistysten

perusta.jina ja johtohenkilöinä .255 Joka tapauksessa voi-
makkaan muut'bamÍsen låi.htöal-ueet korrel-oltuva.t sosial_is-

ten ja yhteiskunnal-l-isten ongclma-a-l.ueiclen ja rnyös pu-

naisten kuntlen ka.nssa.. Samoin korreloitrla.t muutto-

voit'Loiset a-Lueet - muutamin poikkeuksin, ì<uten mm.

Rova.niem-ì-.- punais'Len al-ue.id.en kanssa, ts. minne t¿ltä

työtöntri. ja. sosiar.lisesti alempitasoista väestöä tuli,
slell-ä myös sos:Lal-ismi oli voimaka.sta.

253

254

lento R"ino, l{aassamuutto. . . s . 167- j68, 175-179. Ks.
myös t/iäki Antti, Maaltapako. Oma maa I s. 465-466.
lento Reino, Maassamuutto..rs. 53, 1O1. Ks. mygs
Kyllönen, Kommunismi Kuusamossa. s. 15-20, jossa seu-
ral<unnan muut'bokirjoihj.n'perustuen osoiteta.an muut-
tajlen olleen pääasiassa Pohjois-Sa.von ja Kainuun
köyhälistöä.
Nö.in ol-i asj-an lai.ta mm. Knusamossar Kyllönen s.15-2Oi
Ittuuttajat o-l-i.¡a.t yÌeensäkin koko rnaa.ssa. tilattornien
sekü talol-listen lapsia, joi1l-a ei ol-l-ut elinmahdol-
l-isuu-ksia ko'blseudu]-l-aan (Oi tt:Lnen s. 45-47).

)

255
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5. Sosiaaliset olot a aiset alueet

Sosiaal-iset ol-ot on jo edellä ol-evissa l_uvriissa

havaittu huonommíksi punalsj.ssa kunnissa. ku-.in porvariÌ-
lis.i.ssa. Sosiaa.l-isia olo ja voiclaa:r m:Lta'ba viel¡,i. sen mu-

ka.anr ilissii mä.ärin l<unnissa jaett.i-in köyhäinhoitoapua

asukasta. kohden ja paljonko väestöstü oli tä-l.laista apua

saavia.

Liitteen¿i (liite 1å) oleva.sta asetelmasta. haval-

ta.an, että köyhäinhoitoa. sai vuonna i9O1 Oul-nn lèilrnin

ka.upungeissa 2.45 % väestöstä. Koko maan kaupunkien

vasta"va luku ol-i 2.42 %. Vähiten jakoi Oulun ]äiinissä

apua Kaja.anin ka.upunki (l .75) ja eniten Tornio (2.62¡,

I4utta v. 1910 oli tilanne kaupunkien osaLta huomat'bavas-

tj. huonontunut. Koko maan kar-r'pungeissa köyhåiinhoito-

apua. sai vain 2.'5O ?6 väestöstä, mutta Oulun l-ä''nin lcau-

pungei.ssa jo 3,41 %, Nyt oli Kajaani kärjessåi (4.27¡,

mikä seli b'lbyy sillä, et'bü Kainuu.n maaseudun irtonainen
väes böol-i alkanut siÍrtyä klhlalrunnan pääkaupunkiin.

Samoin ol-i Ìcäynyt läänin kaikille kaupungeille. Oulu

jakoi apua jo 3.?-9 9ó:11e väestöstä, Raahe 4.00 %zlJ-e,

Keni 3.O2 l/ozl'le ja 'Iornio 3,15 %z]-Ie. i{aan lceskiarvot

ylite'btiin siten reilusti,
Maalaiskunnissa ol-i kehitys tänä kymmenvuotiskau--

tena päinvastainen. V. 1901 jaeL'biin maar:r maal-aisl<un-

nir;sa köyhäinhoitoapu a 2.31 %z]jre väestöstä, mutta Oulun

läänin maalaislrunnissa 5.06 %:lle. V. 1910 koko maan
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maalaiskuntien prosentti ol-i 2.24 ja Oulun läänin maa-

laiskuntien lähelle tätä eli 2.54 %. Köyhä väestö oli
purkautunu'b lcaupunlceihin Lisäten kaupunkien rasituksia
ja samall-a lisäten kaupunkien edellytyksiä muuttua po-

liittisesti radikaalimmiksi ja nimenomaâ.n vaserruniston

kannalta edull-i senmiksi .

Edelleen liitetaululcosta j.Lmenee, että v. 1901

oli läänin maalai.sltuntien keskiarvoLukeman 3,06 /o ylit-
täviåi seuraavat: Ylivieska, l,leri järvi, Vihanti, Rant-

sila, lJa¡ryo1a, Revonlahti, Siikajoki, Pyhäjärvj-, Haapa-

järvi, Ilivala, Kärsämäkl, Haapavesi, Pulkkila, Pyhä.ntä,

Piippola, Kajaanin mlk, Sotkamo, Kuhmo, Siì.räisniemin

Risti jarv1, llyr¡rnsa.lml, Puolanka, ltuhos, Temmes, Tyr.-

nävä, lumi joki, liminka, Kempele, Oulirn ?it., Ylikj-iminki,
Haukipudas, Kulvaniemi, Pud.asjärvi ja Taival-koski. lähes

kaikki in¡nnat lukeutuvat punaisiin tai ovat lähe1lä xaja-

tapausta. Selvimpi ä poikkeuksia ovat Yl-ivieska , Nivala,

Kärsåimäki, Yl-ikiiminki, Pudas järvi ja Taivalkoski.

V; 1910 ylittivät låiänin rnaal-aiskuntien keskiarvon

2.54 seuraavat kunnat: S..}on pitr, ItÍeri. järvi, Ylivieska,

Rantsila, Revonlahtj., Siikajoki, R.eisjärvi, I.Iaapajärvi,

Nivala,r Kärsä.mäki, Haapavesi, PulkkiLa, Piippola, Kes-

tilä, Pal-tamo, Kajaanin mlk¡ Kuhmo, Säräisniemi, Risti-
jürvi, I'l.yrynsafmi, Uta.jrirvi, l'1uhos, Temines, Tyrnllvä, lumi-
joki, liminka, I(ernpele, Ouluns.rlo, Yl-ikiiminki, Kii.rninki,

I'Iaukipud.as, f i, Pudas järrvi, Taivalkoski, Ku_u-samo, Kemin mlk

/



201

ja Muonionniska. EdeLl-een ova.t luettelossa pääaslassa

punaiset.';kunnat, köyhät ja loisval_taiset Oulujokivarren
ja Kainuun kunnat kuten v. 1gO1, mutta mukana ovat myös

Koillismaan kunnat, joskin rajatapauksina. Huomio kiin-
nittyy siihen¡ että köyhäinhoitorasitus on tul_1ut lisään-
tyvässä määrin jokisuiden kuntien osaksi_, sel_l.aisiin

kuin Kemin maalaiskuntaan, HaukiputaaLl-e ja Ïihin, jonne

väestöä muutti. Mutta täydellisen poikkeuksen täs.$ä

osoittaa Kuolajärvi, jossa v. 1901 eikä myöskään 1910

ollut paljon apua saavia. Kuolajä.rven väestöhiån lisään-
tyi jrruri tukkiliikkeen vaikutuksesta voimakkaastl, mutta

huollettavien määrä ei kuitenkaan suhteessa kasva¡:ut,

Tämä on kai tulkittava hyvän työllisyyden ansioksi.
Yleensäkin lapin kunnissa samasta syystä köyhäinhoito-

apua saavien määrä yltänyt läänin keskiarvon lukemiin.

Näin siis karkeasti ottaen - eriiin poikkeuksin -
köyhäinhoitoti]asto kuva.staa v. 1901 poliittisen radika-
lismin edellytyksiä, jotka ova.'b yhtenevälset punaisten

ilmastoalueiden kanssa. Vuoteen 1910 mennessä köyhä

väestö oli suuressa määrin purkautunu'b kaupunlceihin

l-isäten avustettavien suhteellista määrää niissä. Suu-

rimmat rasitukset henkeä kohden tul_ivat v. 1901 Suomus-

salmen kunnan osal-l-e, jossa valva.ishoidon rasitukset
oliva.t korkeimmat koko maassa eli 4..o9 mk/henkilö (oulun

läänissä keskim¿iärin 1.98 mk/henkifö). Kaupungeista

oli maan suu-rin rasltus Torniol-le (5.4.2 mk/henkitA¡.256

256 SVT XXI 4.9, Köyhäinholto Suomessa v. 1gO1 s. 1g-2O,

tt
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Köyhyyden ja kurjuud.en pesäpaikoiksi Pohjois-Suomessa

olivat muodostuneet Kajaanin kihlakunnan ja Haapajärven

kihlakunnan alueet. Erityisesti Kajaanin kihlakunnassa

ol-ivat perheet suuria, asunnot ahtaat ja kurjat.257

Heikoinmassa asemassa noil-l-a al-ueil-la ol-ivat ttpaikoil- 
.

l-aan oli jatrr, köyhät tilall-iset ja mökkil-äiset, kun taas

kiertelevät lrtolaiset tulivat paremmin toimeen liikku-
vuutensa ansiosta, joskin näid.en ollessa töissä kaukai-

silla savotoilla, jäivät perheet useinkin kunnan nis-
koille258 ja siten kärjis'bivät seudun poliittista. il-
*u,u'boa.259

257 Haatanen Pekkar suomen maalaisköyhälistö s.149r154-15j.
Oloja ovat lcuvanneet mrn. Ilmari Kianto Ryysyrannan Joo-
sepissa sekä Päivälehden toinittaja Kall_e Kajander.
Ku.va.usten aitoutta ei ole syytä epäi1lä ja niissä ker-
lottu kurju.us komeLoituu punaisuuden asteen kanssa
(Haatanen s . 157 -166) .

258 Haatanen s. 155.
259 Haatanen s. 165-166.

I
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6. ïsoniaon viiväs tyminen .ia pol ilttinen il-masto

Suur.i.n osa Pohjois-Suomea oli saatettu isonjaon
piiriln 18oO-]u-vun loppir-un mennessä. Maa Kajaanin kihla-
kunnan etelärajaa. myöten sekåi Pohjanlahden rannikko Tor-
nlo'ta myöten ol-i jaettu jo vuoteen 1B4B mennessä. Ka-

jaanin kihlakunnassa tuot-loin isojalco aloitettiin ja
Kemin sekä lapin klhlakunnissa maanmittaustoimia suun-

niteltij-n. vain Oul-un kihl-akunnan koil-lisissa osissa

isonjaon toimittam1sesta pää'ttäminenkin oli vierä to-
t60teuttamattg.'

Syynä tähân asiantÍl_aan ol_iva.t lähes sata vuotta
aikaisemmin solnltut knihtisopimukset. Nä.mä sopimukset

oli sopinut Oul-un lää.nin kuvernööri Carpelan v. 1?Bg

Kajaanin kihlakuntalais'ten ja v, 1789 Kemi järven, Kuola-
järven ja Kuusamon talonpoj-kain k*r""a.") Talonpoikain

vel-vo]lisuutena olj- puolustaa itärajaa venäjää vastaan

260 Nohrström r,r/alÛer¡ Isotjaot Suomessa Venäjänval-l-an aikana.
Suomen maanmi'btauksen historia II s. 49.x) Knihtisopimus 1:i-ittyy l(ustaa Trr:n pyrkimykseen saa.da
lisäjoukko ja venäjåin sodan aika.na. -Íalonþoikainen nos-toväki suht¿'rutuikin monin paikoin rtä.-suomea innolla
hyökkäysaja.tuksiin. Ou-l-un lä¡i.nin maa]rerra Johan Fredrik
carpelan ilmoitti t OuLu-n vapaajouk.ko jentr vahvuu-d.eksi
noin 1000 mlestä ja lisäksi maaseudulta 15oo miestä.lisäksi hän sol-mi Hyrynsälmen ja Paltamon väen kanssa
sopimuksen, io1-l.a nö.iden pi'bäjien väki vapautettiin
isostaj-aosta, jos nämä asettava.t erityiseñ ruodutetun
loO-miehisen jääkäripataljoonan ja yhtä su_uren joukon
nostoväkeä. Näiden joukkojen aliupsèerit eivät ùui'benkaan
saaneet palkkojaan, minkl-i vuoksi he uhlca.sivat mennäItrys;sän puolelle, joka maksaa hyvlntt. -vastaavanr-aisensopimuksen carpelan solmi Kr.rusa.mon, Kenijaj.rven ja Kuola-järven talonpolkain kanssa. pitäjät vamstiva.t yir.teensä
100 nostomiestä. (Alanen Autis Jl, suomen histoiia kus-tavilaj.sella qia1la. suomen Historia x s. 436). -Kainuunknihtisopimukset purkautriivat jo varhaj_n l8OO-luvur-l-aja isojako pant.iin toimeen. v¿likeu-det sopi.musten pur-
kamiseksi koskival, sen jälkeen enèiä. I(oilrisma¿¡n sõpi-
muksia..
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ja tästä velvollisuu-destaan he saivat rrikuisen omistus-

oikeudentt pitäjäinsä 
^o.oh"n.261 Suomen autonomian aikana

ol-i jo 1860-l-uvu1ta. l-ähtien ryhriytty isoajakoa toimitta-
maan Ka.jaanin lcihl-a^lcunnassa. sillä perusteel-La, että puo-

Lustusvel-vollisuudet olivat maan siimyttyä Venäjän vaLlan

al-le lakanneet ja siksi, ettåi l(aja.anin kihlal<untaan oli
tällä vä.in syntynyt 25O sella.lsta uudistilaa, joihin
ruotu-sopimust¡L ei voitu soveltaa. Isojako toteutettiinkin
Kajaanin kihlakunna.ssa. 1864-1879 jakamalla paltamon, Sot-

kamon ja Hyrynsal-men suurpitèljät 9 maalaj.skunt aarL, mj-kä

tj-lanne va.l1itsi viel-ä 19o0--Luvun al-ussa.262 Tåihän men-

nessä oli toteutettu isojako myös Pudasjëirvellä (asetus

vuodel-ta 1836), Rova.niemellä (ß49-Sl ) ja vihdoin 1B9O-

luvul-La myös Kittilässä ja Sodankyläsrsä, joid.en kumn¿mkin

pi tåi j åln möklci 1äi s :L l-l-e erot ett i in i t s en¡ii s.i.ä t i l- o j o,?-63

61, Koil-1is-Suomen knihtisopimukset

Mutta. ongelmalliseksi muodostui Kemi jürven, Kuola-

järven ja Kuusamon pitäjäläisten verollepano ja liikamai-
den erottaninerr. Nämä sopimukset ol-iva.t poikenneet kai-
kist:: muista aj-ka.isemmin so-l-mituista knihtisopimuksista

tava.nomaista suurempien vapau.ksien vuoksl ,264 mihin ol-i

261 Halila Aimo, Pohjois-Pohjanmaa ja lappi 1721-75. Poh-
jois-Pohjanma.an ja lapin historla V s.396-403;
Nohrström s. 49.
Nohrström s. 49-57.
Nohrström s. 54-63.
llelkinheimo A.M. ¡ Kemi-järven, Kuolajä.rven ja Kuusamon
knih'bikontrahdit s. 41 .

262
263
264
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ol-lut syynä varsinkin Kuusamon rrkahtiavetoinen asemarl

sekä Venäjän et'båi Ruotsin verottaessa 1700-l-uvull-a alu-
etta ja kuusatnol-alsten joutuessa omin päi-n turvaam¿lan ra-
jojaan ja fthoi.tama.an ulkopolitiikkaansarr, kuten Âimo Ha-

lila. huomautt u^.265 Näiden kol-men pitäjän väestöä yri-
tettij.n jo 1B5O suostuttaa isoonjakoon ja verollepanoon,

mutta'buloksetta, koska pitäjäläiset vetosiva.t knihtj--
sop-tmuksen rrikulsiinrf verovapauksiin ja vapau-tukseen

isostaj unrtu.266

fsonjaon'bul-tua suoritetuksi Pudas ji,irve.ì.liì. ja

llaiva.Lkoskell-a ja maanmittausväen vapa.uduttua tehtävis-
tään siell-Èi ryhtlyttiin koill-isten knihtipitäjien väestöä

nyt palcotüamaan isoonjalroon. Vuonna 1867 senaa.t'bi tie-
drrste-l-i rnill-ä ehdoill.a pitäjät suostuiva.t isonja.on 'boi-

mittamiseenrmutta väestö pani edel-l-een vastaan. läij.nin

kuvernööri es:Ltti väli'Lysehdotuksessaan, että. maa mitat-
taisij-n kokonaan valtion kustannuksella, päin va.stoin

ku-tn yleensä ja että l-iikama.at erotettaisiin, edelleen

päin v¡.stoin kuin yleensä, kokonaan val-tion kustannuk-

sel-la ja ettåi maata. annettaisij.n ltru-nsa.astit', minkä ohel-

la maanomlstajill.e anne'bLa.is-lln oikeus ttopteerata maatatr

rrmielensä mukaanrf rrväl-iaika.isen veron koroi.tu-sta vas-

taanrt .267

l.{u.L'ta. turha vaiva. Pitäjäläiset eivät ny'bkäèin

suostuneet, mÍnkåi johdosta se.naal,ti vuoden 1772 HM:n

265 l.Ialil-a s.
266 Nohrström
267 Nohrström

64.
65.
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1B $:ään vedoten, jonka mukaan Ittalgnpoikaisen kansarr

kanssa tehtyjä välikirjoja ruotujaosta. o1i seurattava,

siksi kunnes kuningas ja säädyt näkivät tarpeelliseksi
siinä kohden yhteisesti tehdä jonkun muutoksentr, päätti
v. 1B7O ryhtyä toimiin ruotusopimuksen kumoa-miseksi.

Esitys tästä annettiinkin vuod en 18-12 valtiopäivil]e,
mutta koska asiasta. ei säätyjen mielestä oLlut riittä-
viä tietoja asia lykättiin neuvotel-tavaksi uudeLleen ta-
lonpoikien kanss a.268 Vuonna 1873 käydyt neuvottelut

oLivat taas tuloksettomat talonpoikien pysyessä taipu-
mättomina ja vedotessa siihên, ette:'- soÞimusta voitu
yksipuolisesti pu"k^u.269

Kruunu o11 kuitenkin jo koko amtonomian a;jan, etenkin

1B5O alkaen, hivuttautrrnu-'b'balonpoil<aisille ttliikamaiLl-etl

si joittaen me'bsänvarti joita knihtipitäjiin ja puhuen erj.

yhteyksissä Itkruunun metsistätt jâ |tkruunun liikamaistarr
ja myös myyden metsää vaLtion metsänä sell_aisiltakin pai-
koin, mitkä talonpoikaisen ja yleisen paikall_isen käsi-
tyksen mukaan kuuluivat knlhtipitåijien yhtelsrnaihin.

Tämä kävi päinsä kun tal-ol-l-iset itsekään eivät ol_l-eet

täysin sefviLLä knihtisopì.muksen täydellisestä sisällös-
tä.27o Knihtipitäjien väestöâ syytettiin tämän tästä
rryhteisen metsdirr haaskauksesta, ja kruunun tahoLta va-

litettiin til-annet'ba sekavaksi sen vuoksi, että pitäji_ì-n

268 Heikinheimo s. 61-71;
269 Heikinheimo s. 72-89;
270 lleikinheimo s. 51-58,

Nohrström s.
Nohrström s.

65-66.
66.

I
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o11 tulì-ut'rtorppareitaff uudistilallisina, joista ttenim-

mätrt olivat asettunr:et Itsil-le ei viela. metsäha-Ì-litpksen

al-l-a olevalle piiri-kunnan osallerr - kn:Lhtisopi:nuksen

mukaa.nhan maat ol.ive.t vain pitäjälä.isten ja heidän jäl-
kel-äistensä omaisuutta. 27 1

I(ysymys oli stten lrolco ma.ata aja.tellen poikkeuk-

sellisessa asemassa oLevien pitäjien saattamisesta maan-

omistusoloil-ta.a.n yhtäläiseen asenîaa^rì, perusteena l-ähinnä

sêr ettei etuoikeuksia pitäji11ä. voinut olla, koska niitä
koskevat ja niiden va.stapaj-nona oLleet velvo-l-lisu.udet

sotaväen yIläpitärninen - cllivat -J-akanneet. Kustaa. TIf :n

tekemät sopimulcset kuitenkin takaslva.t etuisrrudet rriki-

ajoikslt' ja nj.i.tä oli sopi-musta. rikkoma.'i'ta vailcea pois-

taa. Asteittain, taval-l-aa.n kuin itväsyttämällärt tämä kävi

pä.lnsä.. Vuosien 1877-78 va.lt:Lopäivi1le a¡ne1;tiin esitys,
jonka mukaa:r ruotusopimus joko kumot¿t.an 'bai muutetaa.n

ja että lco. pitä jissä kru.u.nulle väliaj-kaisestj. pyylcite-

tään ka-ì-kki se maa, joka j¿iä jälje-l--l-e, sitten kun jako-

kuntalaiset ensÍnnä, sekä |theid¿intalojensa nykyisille
manLtaalelll-e e'b'bä nlille uudista.loille, jotka tutkimu.k-

sen muka.an volvat ol-1a. itsenäisillä tito inu,272 Knihti-
sop-i-nruksen kumoava päiitös telitiin näil-lä va.ltiopåiivillåi
il-rnan ettåi ketään knihtipitåi..jän edustaja.a. olisi o-llut

valtiopåiivil-lä eduste'Ltuna. Kontrahtien tilal-l-e a.nnet-

1 Heikinheimo s. 55-60.
2 Nohrström s, 66; He.tkinheimo s. 90-100.

27
27
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tiinkÍ 5.4.1879 a.setus, jol1a metsänmyynti frtoistaiseksirt

kj.ell-ettiin ja J-ohkojako lsoajakoa. varten pääbettiin suo-

rittaa.. Talonpo jille taatt-iin kuitenkin edel"feen kruunun-

mail--ì-a vapaa poro jen la.iduntaminen, niittyjen raivaa.mi-

nen sekä kotitarve"ouun otto ,273 Tästä ei sit'ben enää

pitkri matka isonjaon toimittamiseen o-Ll-utka.an. Kuol-a-

järvellä lohkojako suoritettiin 1BBB, Kuusamossa 1886-88

ja Kemi jåirvellä 1886 .274 lopull-inen isojalcoasetus kaik-

kien lrolmen pitäjiin osalta annett-iin v. 1S98.275 Isojako

tuli suorittaa ensiksi I(emijärvellä., sitten Kuoì-ajärvel1ä

ja viimeksi Knusamossa. Isojako tulikin kahdessa ensiksi

ma.i-nj-tussa pitäjässä suoritetuksi tämän vuosisadan alussa,

I(uo1a.järvel-la. lopulj-isesti v. 1972, mu'l,ta Ki;.u-samossa iso-
jako jäi monista eri viivytyksistä. johtuen suo::itetta-
vaksi vasta 1950-luvul-1a eli vlimeisenä koko 

^uu"ru,276

62. Knihtipitäjien rtto rpparitrr

Maanomistusol-ot vaikuttiva.t niln Koill-ismaa.lla ku-in

Kemj.järvellä ja Kuo1a.järvelÌä.kln siihen, ettei torppari-
kysymys muodostunut polttavaksi aina.lcaan 1800-l-uvun lop-

puun menness¿i. Taivall<oskella., Pudas järvelì.i1, samoin lruin

Rova¡iemel]-ä, Kitti]-ässä ja SodankJ¡lässä isojako suori-
tettiin siinä rnäärin myöhö.än että l-oisasu-tu.sta ol-i jo

273 Heikinheimo s. 90-93; Nohrström s. 67.
274 Nohrström s. 68-79.
275 Ilelkinheirno s. 170-1-11; Nohrström s. 74,
276 Nohrström s. 7O-76; I{aataja Kyösti, Ma.anmittaus itse-

näisyyden aikana. Suomen maanmittau-ksen historia fI s.35.
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tästä syystä varsin vähän. Yhteisil.l.e maiLle ta.i kruu-

nun maille asettuneiden torpparien a.semaa. paransi sêr e-b'bä

isonjaon yhteyd.essål torpat erotetti-tn omiksi tiloikseen,
kuten Kittil-än ja Sodankylän isossajaossa tapahtui. Torp-

pia tosln tämän jäJ-keen vielä syntyi, mu'bta nlitèi ol-i

1900-Luvun alussa pohjoisessa kuitenkin varsj-n vähän.

Toisin oli l(aj-nuussa missä 'bulckili.tkkeen ja tervanpolton

ansiosta torppia syntyi edelleen. Näin myös L,a,rlissa

1900-Luvun alussa, kuten on näh'by.

Poikkeuksel-l-isi-ksi tässä guhteessa muod ostuivatkin

vain kolme pltäjriä, Kemi jrirvi, Kuolajärvi ja Kuusamo, jois-
sa isojalco oli suorittamatta. Torpparien ja uudistilal-
listen asema.a ryhdyttiin näissä pitäjissä korjaamaan jo

siinä vaiheessa, kun isojakopäätös ol-i tehty. Vuonna 1883

annetussa asetuksessa pää'bettiin, että Kuolajärven pitä-
jään perustetaan J9 uudistaloa, Kemijärvelle 28 taLoa ja

Kuusamoon 57 uudi sti.l:aa.Z17 Uudistaivaajien aseman tul-
tua näin korjatuksi anoivat knihtipltäjien forpparit':ja
mäkltupalaiset v. 1899 sena.atilta, että heidä"n tilarisa
erotettaisi.i-n isossajaossa ltsenäisiksi til-oiksi. Juuri

ensimrnäisten eduskuntavaal-len all-a v. 1906 sena.atti päät-

ti, että Kemi järven 153 torppaa erotetaan itsenäisiksi
tiloiksi ja niille kull-ekin annetaan 75-40 ha varsinaista
metsämaata. Samoin päätettiin, että kirkonmäellä sijait-
seva.t 36 nakitupaa erote'baan kruunun liikarnaaksi ja vara-

t aan kaup1ralanpaikaksi .27 B

277 Nohrström s
274 Nohrström s

68.
75, Helkinheimo s. 186-190.
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Tämä päätös ei tyydyttänyt sen enempää torppa-

reita kuj.n mäkitupal-aisiakaan.'Iorpparit vaativa.t rnoniÍn

aikaisempiin kru-unun lupauksiin vedoten enemrnän ma.ata;

miiki'tupalaiset taas katsoi.¡at heidän oilceuksia.an pol je-

tu-n, kun maa tulisi kruunul-l-e. Asia. kärjisti myös varsi-
naisten vanhojen mantaalinomistajien ja vuokraa.jlen vä- !

lejä, koska kruu"nu näin laajensi koko ajarÌ omistusoikeut-

taan vastoin lupauksÍa, jcilla isojakoasetus oli viety
1äpi. Knn rrtorirparittt, jotka. ol-ivat useimmiten talollis-
ten vävyjä ym. sukulalsia, olivat rakentaneet talonsa

talollisten ta1 pitäjäin yhteismaille peJ-1cällä suullisell-a
fuva.ll-a, ei näi]lä nyt oll-ut olkeudellista su_ojaa talol-li-
sia v,staan. Asia ei- ratkennut vielåi 1900-l_uvu.n ensim-

mäiseJ-l-ä vuosikymrnenellä, koska isoajakoa ei sa.atu viel-ä

kokon:¿:rn suoritetuksi. Seura.si välien käirjistymistä

toisaa.l-ta kruunuun, tolsa.a.l-ta talol--i isten ja |ttorpparientl

keslcen; kiirrijö-ltiin ja. rev:Lttiin ta.lo ja ja ai.to ja talo-
"79jen väli1'bä.'

Krr-u-sarnossa ja l(uolajärveJ-1ä o1.'i- kehitys samanl-ai-

nen. fsonjaon alku-toimet aloite'btiin Kr.rusamossa 1902,

väl1aj.kaiset l-ohkot saatiin erote'bu.l<si. 19O5, mutta pitä-
jän verollepanoehdotus val-mistui va.sta 1917.28O Ku-u-samon

mäkitupalaiset tekivät Kemi jeirven 'borpirarien tapaan v. 1910

esityksen senaatilÌe, että heidän maa-alueensa erotettai-
siin itsenäisiksi tiloiksi .281 Senaatin päätös vuodelta

279 Il,eikinheimo s. 192-194, 180-185.
2BO Nohrström s. 75.
281 Nohrströrn s. 75; I(u.usa.mon mäkitu.palais'ben a.nomus v. 1910

Koil-lissanom¿¡t 16.7 . 1959.
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1906, jota kemi j:irveläis'ben anomukseen ol-i sovell-ettu
nriytti sopivan myös kuusamolaisiin. Näin Kuusamossa

myös uskottiin, mutta kun isonjaon toteutus vÍivästyi,
asia myös mutkj-stui. sen käsit'telemiseen pääst.i.in va.sta

1920-1uvul1a, joj-loin torppia ja rnäkitu"pia oli kaik]ciaan

jo 7OB, niistä 550 väliaikaisilla l-ohkoll_la. Tällöin
valtio kuitenlcin joutui toteamaan, e'btä vuoden 1906

asetus oli rtl-aadittu aikanan jolloin periaatteet täl-
laisten al-ueiden itsenäisiksitiloiksi muodostarniseksi

olivat olleet aivan toiset kuin mitä ne o]lvat sllr-oin
kuln päätöksien täytäntöön pano oli tul--Lut kysymykseenn .282

Kuusamolaisten kansanedustaja Kaarlo ÏIänninen (ml) sai

monien vaiheiden jälkeen alkaan sen, että kaikki Kuusamon

torpparit ja mäkitupala.iset saiv¡¡.t pai'bsi omat tjl-at myös

l-isümaata tiloill een ja priäsivät näin täysj.n tasavertaiseen

asemaan mniden manttaal-inomistajain kanssa. Tämä taphatui

v. 1932, jolloln iso jako ol-i pitèijässä toimitettu noin

puolelta osin.28" Samana vuonna päiittyi isojako Kuol-a-

jö.rvellä kokonaan. KuoLajärven iorpparit ja måikitupa-

laiset olivat siell-ä saa.neet vuod.en 1906 asetukseen pefus-

tuen til-ansa itsenäisiksi jo v, 19iO.284

282 llaa.taja s. 35-36.
283 Tlaa.taja s, 36-37.
284 Nohrströrn s. 76.
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63. Vaikutu-lcset po]iittiseen ilnastoon

fsonjaon viivä.stymlsellä on kahtalaj-nen va.ikutus

näiden kol-men pitäjän poliittlseen ilmastoon. Knihtiso-
pimusta käsi'btel-evä, vuonna 191 1 valmistu-nut Fleil<inheimon

tutkimus heijastelee sen hetkisj-ä tunteita näissä kol-
messa pitäjä.ssä. Katkeruus vaftiovaltaa. kohtaan oli ai-
nakin Kemijärvellä ja Kuusanlossa seJ-vä, Kuolajärven ti-
la¡netta Heikinhelmo ei yhtä sel-västi kuvaa. Erityistä
ka.tkeruutta lleiki.nhej.mon mukaan pitäjissä alheutti ser

että kruunu väl-itbömästi sen jälkeen kun sopirnu.s olj- pu-

rettu, a.loitti metsj-en rnyynnin ja hakkuun sekä palauttl
kruunul-l-e metsämaita,, jotka knihtipitäjlen osal-ta teki-
vät yhteensä 1/20 lcoko Suomen pinta-al-asta. l,fyymistüän

pulsta þ¡¿¿n1i sâi' sen hetk1sen a.rvion mukaan toistakym-

mentä miljoonaa markkaa. pelkästään säästömetsistä, joita
talonpo jat eivät ol-l-eet hakannee t.285 pitäjät¿tisil-fe

ltse].leen oli annettu metsien myyntikielto jo 1870-1u-

vulla., mutta kruunu sen sijaan myi metsää reduktion

al-aisilla malll-a, eikâ tähän tul-l-ut muutosta, vaÍkka mm.

kuolajärveläiset yrittivät saada anomuksell-aan my)'nti-

sul-un v. 1907. lähetetty anomus venyi vuosikausia
ttvirastoklerroksell-art ja kruunun ha.rjoi'btama myynti

vain jatkui. Tämä ttväsyttitt pitäjäl-äiset ja aiheutti
heissä katkeruutta, mikä ilmeni mm. kuolajärveläisten
lähetystön jättämässä. kirjel-mässä llelsingissä v . 1910,

285 He:'.kinheimo s. 152-154..
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Kirjelmässä todetaan vääryys, joka knihtisopi.muksen

purkamisen yhteydessä oli tapahtunut sekä korostetaan

sitä taloudell-ista a^hd1nkoa, joka on syntynyt vuodeLta

1874 annetun hakkauskiellon johdosta, minkä ansiosta

talol--l-iset ovat velkaantuneet, kun taas metsähallitus

on hyö'bynyt myymällä talonpojilta. palautettuja metsiä.285

0l-eel-1ista. tässä kehitylrsessä on sils sêr että
tal-oll-isten metsänmyynti oli Kuolajärvellä kielletty
aikana, jolloin metsien arvo hu-ì-masti nousi, ja ne hak-

kuu.t, jotka siel-lä suuressa mitassaôtiva.t, olivat vaL-

tion mail-l-a. tapahtuvia, mai}la jotka kruurnu palauttl it-
selleen reduktion yhteydessä.

Kemi järvellä ta¿rs tilanne oli toinen. Tsojako

pantlin siellä toimeen näistä pitäjistä ensj-rnmäisenä ja

pitäjä.läiset pääsivät valtion ohella myymään metslään

yhteisistä lohkoista, kuten savottoja. koskevan l.uvun

yhteydessä on todettu. Kuuluisahan ol-i Kemijärven fso-
kylän suuri lohko, jonka líemj. 0y osti ttedull-isestj.tt.

Voisl ehkä jo sanoa, että Kemiyhtlö ja valt.io yhd.essä

harjoittivat rfriistoarr entisj.ll-ä knihtipitäjien maiÌfa.

Kuusamossa taas isojako ol-i vielä niln al-kuteki-
jöIssään, ettel metsää rnyynyt täitl-lä valtio sen enempää

kuin yksityisetkään. Val-tion maiksi metsiä ei oli-ut

vielä palautettu eikä niitä tul-l-ut paljon Kuusamosta

285 Heikinheimo s. 1BO-182; hakkuukielloista ja nilden
vaikutuksista ks. rnyös l.Íeinander, Virkeshushål-lning. . .
s. 91-97.
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erotetuksl myöhemminkä¿in. lohkot sen si jaan pääsivät

myymään metsää vuonna 1905, jolloin savottatyöt Kuu.sa-

mossa vasta pääsivät käyntiin. Vedet kuitenlcln vi::taavat

Kuusamosta pääasiassa 1tään, joten ui-bot jei.ivät vähäi-

semrni-ksl. Pääosa hakkuista tehtiin ruotsala.istèn yh-

tiöiden toimesta, joiden kanssa knrlsamol-aiset tulivat
hyvì.n toimeen, eikä edes lakkoja seu-dulla ollut, l_ukuun-

ottamatta yhtä, muukalaisten tr sosial-istienrf Oulankajoel_la

toimeenp anemaa., joJ-le kuusamol-alset antoiva.t tuorion. 286

Kuusa;nolalset oppivat tällöin, näiden Lakkokokemusten

perusteel-la l-uottama.an vaj-n itseensä, vanhasuomalaisiin -
maal-aisliittotaisiin ja osuustolmintaan, kuten sen aikal-
set kuusamol-aiset vielåikin senhetkisiåi tunteita 1970-1u-

vul-l.a muisteleva.t .287

Vastaa.va.nlalsta maalaisl-iittoon l_uottamista. kertoo

myös Hej-kinhej.mo 1900-Luvun ensimmij.iseltä vuosil<ymnenel_tä.

Hän ketoo, ettèi knihtipitäjåiläisissä on voimalras vasten-

mielisyys ka.j.klcia. metsårviranomaisÍa va.staan ja että. su_r.r_ri

osa ma.a.nvil jeli jöis'LLi etslÍ turvaa. m.'i.kãt mi.stèikin ja
ttviime aikoina kuviteilen maala..i.sliittoa pelastuksenaon n,288

Kemi jär:ve-ì-l-ä ja Kr-r.usamossa maa.ta omj.staneet pitäjäläiset
näkyvästi no jasJ.vat porvarillisiin puolueisiin, kun

Kuola.järvel.lä taa.s, joka asemassaan täl-täkin osin ol-i

jou"tr":.nut toisia kurjempaan a.sem.?.an, alistul ja. katkeroitui

286 Kyll-önen s. 92-93; rfsutit' (Sulo lapola), Sosialismia
vastaan. liitto 6.8. 1975

2B-l rrSutirr em. k1-rjoitus.
2BB Fleilrinheimo s. 54
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yhtä hyvin valtiota ja metsähallitusta kohtaan kuin se

oli menetteinyt luottamuksensa ja uskonsa myös kirkkoa,
pappeja ja yhteiskuntaa.kin kohtaar:.. Kuolajärveen voi-
tiin hyvin sovel-taa kuvaa, jonka Heikinheimo knihtipitä-
jäl-älsten tunteista tuona aikana piirtää sanoessaan

knihtlpitäjä}äisten ttesi-j.sien verell-ään o$taneen s¿¿tr,, rx)
joista nämä eivät lelr-ttul-i1l-aan voineet uneksiakaan)

että jo pojanpoikansa koLmannessa ja neljännessåi pol-

vessa ne menettäisivblt .289

28
x

9
)

Heikinheimo s. 154.
Tosiasiassa knlhtinitäjälüisten ei koska.an tarvinnut
käydä aseelliseen yhteeno'btoon venälä.isten kanssa
(Ks. ïrTrì. Afanen s. 475-436).

-å:
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I. li ikenner¡htevdet ja. sosialismi

li j.kenneyhteyksil-lä katsotaan ol evan merkitystä

poliit-biseen käyt'bäytymiseen. I-lyvrit yh.teydet edistiv¿i.t

aatteiden leviämistä, syrjö.seud.uil-J-e taas niiden on vai-
keampi päästä. Sosj.alismin leviämisel-le ol-i merl(itystä

ra.rrtatieverkon edis'bymi-sellä,'boisaalta taas eristynei-
syys ja oJ-ojen lcehittymättömyys aiheuttaa eristyneisyyt-
tä, .lr¿l'tkeruutt¿-r ja lcar"r.naisr.:.utta, joka. saattaa purkautua

poliittisenarad ikalismina.r ttkorpi.kommunismj .n.ar, .29O

I'Iaantieverkon suhteen Pohjois-Suomi oli maan mui-

hin os.i:i.n nähden huonornmassa a.selnassa. V. 1900 o.l.i Oul-un

l-i,iäir-tssä 1 tiekilcmetri 31,8 I(m2 kohden ja 52.1 a.su.lca.sta

kolrden, lcoico maassa vastaavat luvut olivat 'l .4 ja 53.O.291

Vuosisa.dan alkuun sattuneet ka.tovr.rode'L o-l_j-va.t v¡¡.ikeat juu-

ri läij.nin itäisiss;¿i. osissa, jonne lii.kenneyh'teydet ol ivat
huonot ja missä maatalous ei oll.ut pàiässyt jur:-ri tästä
s¡rystä kehittymäd.n, kuten ]äänin mA.-,herra Sav:ncler ker- .

tomul<sessae.n l¡åå.tnins¡,ì. t:i.1a.sta v. 1gO3 .kirjoitt uu.292 Ties-

tön puutteesta ja olo jen keh.Í-'btymä.ttöm¡rydes'tä maaherr"an

mukaan kärs-i-vüt eniten I(ajaanin kihl-akunnan pltij.jrit,
joissa olev¿:. suuri irtonaisen vä.estön måiå,Lråi sekä tämän

l-uokan nilita nÈikyvämpi köyhyys ja velkaantuneisuus sekä

toistuvat katovuodet ovat saattaneet alueet kestämä-btömään

290 Rydenfelt s. 339-340; ITousj-a.inen s. 14.7; Ha.¿-rtanen
s. 164.-165 .

291 .Bidrag t11:l- .lr'j-nlands officiel.l.a statistlk II Öfver-
sikt a:f llinl-ands ekonomlska till-stånd. 8. s. 2O9.

29?- OI4A Oul-un l-ä¿lninkansl-i¿u:r ar]<isto. lä¿ininkanslia I-I b:9
Maaherua:r vuosi-ker:tomus v. 1903 s. 1-'7.
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tíIaun.293 Ainoa henkireikä Kainurrsta ul-os Oul-uun oli
vielü tuolloin Oulujoen vesistö, mutta jonkassê.nkin

li-ikennettål hal-lit$$vat puutava.rayhtiöt, jotlca u.itoil-
laan valringoit'b-iva.t vesiåj haj-taten näin kalastuselj.nkei-

non ha.r joitt¿.¡.mi 
"tru.294

Varsin:¡.is-ia liikenneväyliä ollvatkin rar¡tatiet.
Rantat-i-e tuli Ou.lnun v. 18^96 ja sitä jatlcettiin siitä
Tornioon v. 1894-1903, Kemin sa'barnaan v. 1903 ja Rova-

niemelle v. 1g}g.295 Tämän pi'temmäl1-e rautâtlet eivät

tarkasteJ.tav¿na ailcana pohjolsessa edenneetkään. Ttä-

Suomessa ratatyöt edistyì.vät niin , et'bä rautatie tuli
f isalmesta l(ajaaniin vuosina 1gO1-1gO4.296

Rautatej.den rakentamiseJ-la ol-i suuri merkitys seu-

dun työllisyyteen. Työmaat koicosivat laajoil-ta alueilta
työLön't¿i ja irtonaista väestöäx) jn. tirömaat o-IÍvat ttirnåin

vuoksi edul-lisia kohteita. sosial-ismi-n edistämisel-le.

Ni-tnpä Oulussa sosialistista. al-ue järjestöä perustetta-

essa rautatieläisyhdist¡rþss¿ ol-ivat eräitä akt:Livisimpia

yhdi.styks i.'d.297'Iunnustuksen rautatie-1.ä1si1le antoi

maaliskuussa 1906 äsken perustettu sosial-1st-i-nen Kansan

Tahto kiittäen rautatieläisten järjestäytymj-saktj.ivi-

suutta, rryhteishenkeä ja veljeyttätt ja kehottaa näitäkin
va.rojen lcerä"ykseen Kuo1ajärvellä ja muu"alla pohjoisj-lla

êmo kertomus s. 11-14.
em. ma.aherran ker-bomus s. 14-15r
Suomen Val-tionrautatlet. Historiallistaloudel-linen ker-
tomus I s. 576, 161 , 165 ja II s. 58-59, 177-144, 14.5.

296 Suomeir Tal-ti.onrautatiet II s. 145-148.
29'l Asunma.a l'{arb'bi 8., Oulun 'byörräenl.i:Lke vuosina 1901-1916

^ '-7È). I o

x) ra.ta.töissä o-l-i Seinäjoen-Oul-un ra.dal--l-a enimmil-.Lii.d.n 6968,
Orrlu-lornio rad.a]-l-a 24.42 ja Iisa.lmj.-Kajaa.ni radal-la 2958
m-i-estä (Valt:i.on rautatiet II s. 60r177-14.4.r150. )

293
294
295



218

s avot oi l- I a ylläpi det tävi en l-alcko j en lr.aho j. tta.mi s elcsi .298

Radanvars:Lpaikkakunnat, kuten l(empel-e, liminka, Oulu,

Kemi, llaukipudas, Ii jne. ol-iv¿rt aktj.iv:r'-sia työväenliik-
keen keskulrsia, samoin kuin ranniklcojen sahat, joihln
myös virtasi maa.seudun l<öyhä.listöä ,299 Erityisen ak-

tiivlsta. ja k11hkeän jyrkküä oli toiminta sellaisil-l-a
paikkakunnil-l.ar ilissä rata- ja sahatyöväestö toimivat
yhdessä. TäLlaisia ol-ivat mm. Kenin kauprrnki ja Kemin

maalaiskunta, jossa liikenteelliset seikat, rata ja vesi-
väyJ-ä Kemi joki, yhdistiv¡it eri työläisryhmlä toisiins u,3OO

Varsinkin suurLakon jälkeen virisi luoklcakantainen so-

sialismi näkyvimpänä kaikkial-la siellä, mihin oli hyvät

rautatie- tai vesi)¡hteydet. Näin oli lähes poikkeuksetta

Poh j anma¿ln ratava.rrel:L paikkakunni Lla Vihailnin-Ran'b s i l_ an

tienoil-ta pohjoiseen aina y1ös Kemi järvelJ-e ja Kuol-ajär-

vefle saakka. Erityisesti Kemi pohjoisessa erottui radl-
kaalia, jopa aseelliseen toimintaanvalmista kantaa kannat-

tavafia, samo.ì-n kuin Kuolajärvikin, mutta huomion ansait-
see, että Rovaniemi ja Kemi jij.rvi osoit'biva.-b maltiLl-ista
kantaa ilmoittaen, et i;ei mihinkåiän äkkin¡iiseen toimintaan

ole syytä.1o1 Näin siis jo suurl-alcon aj-kana. ltse asiassa

ol-i hahmottunut se-al-ue, josta tul-i punainen ja jonka alu-

een muodostumisessa nimenoma.rn l-iÍkenteel-liset seilca.t oli-
vat vail<u"'btamassa

298 Kansa.n Tahto 8.3.1906,
299 Raappana Reino, Työväenl-ij-ke Oulussa. ennen vuotta 1907.

s. 92-95.
J00 Raappana s. 1O5.
3O1 Raappana s. 126-131.
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I{yvät l-iikenneyhteydet olivat s.lis edistämässä

sosial-ismin Leviämistä. Poiklreuksen tästä teki syrji;.i-
nen Kuola.järvl, jonne yhteydet ol-iv¿rt huonot, mutta jonne

savottojen vuoksl oli kerääntynyt jopa tuhansittain irto-
naista työväkeä, joka oì-i a-Ltls kiÍhotukseLle ja joka

myös oli moninaisissa vaikeuksis:ä tukkiyhtlöiden ar-

moil-La. Tämä jou-kko oli pol-iittisesti ra.dikaalia ja
juuri tästä joukosta tnl-i jârjest.yksen pidon, siveellieen
el-ämän samoin kuin työrauhankin kannalta ongelmallista

jouÌ<koa, joka. aiheutti huol-ta virano:naisisssa aj.na Oulun

lèiän.in maaherraa myöten. Vuosikertomuksissaan maah.erua

kaiken aik¿ra. valittaa, että Itsuureksi osaksi muualta

tulleetft irtol-aisrniehet ovat suu.reksi vaaraksi koko yh-

teiskuntael-ämäl-Le juurl niillä alueil-la, minne heltä enem-

män on kokoontunut eli juuri rann.lkol-le ja pohjolsille
savotoille sekä Kainurrse "n.7O2 KaÍnuuseen sosiallsmi
tulikin eteLästä rautatietä pitkin ja oli juuril-taan

savol-aista. Sosialismi ei juuri l-iikenneyhteyksien puut-

teellisuu-den vuoksi ehtinyt kovin voimakkaana vuoteen

1910 mennessä KajaanÍa ja. sen lähiympåiristöä pi.temmälle,

rnutta hyväb l-evi¿imisede.Llytykset ona'b'tuaan sosialismi
pian l-evisl Kainuu-n korpiin, jossa se sal pysyvän jalan-

si jan ilmentyen häissä kehittymättömissä ol-oissa |tkorpi-

komnunisminatt .7o7

3O2 Oulun läänj.n ma.aherran kertomukse'b v. 1901 s. 1-17 ja
v. 1906 s. 4. Oulun -Läåininkansl-ian arkisto lIb:9. 0l{A

'sO3 Niinikoski Jorma, Kirkosta. eroaminen Kainuussâ. Jouko
VIII s. 113-118.
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Pohjanmaalla ja Kemi jokivarressa taas sosial-is¡ni

oli toisentyyppistä, hyvissä liikenteeLl-is1ssä oloissa

syntynyttä ns. teolLisuuskommunismia tai -sosialismia,
joka imi voimansa työväestön epäkohdista, palkka- ja

työoloista.. Tämä näkyi lakkoLlikkeissä savotoilla ja

uittotyömailla sekä ratatyömaÍl-la varsinkin suurLakon

jälkeen. Etenkin Kemin-Rovaniemen rautatien rakennus-

työ v. 1908 oli vaikea, kun edell-isinä vuosina tukki-
työmaiIla ::iehuneet lakot kohdistettiin nyt fatatyö-
maalle. lakko oli pitkällinen ja mutkikas, eikü siinä

rautatietyömaan johdon mukaan viime kädessä ollut kysy-

myksessä työ- ja palklcaolojen parantaminen, vaan lakolla
oli selvä poliittinen l-uonn",7O4

lO4 Andersson 8.4., .Rovaniemen pitäjä. TÈeto ja pitäjän
entisistä ja nykyisistä ol-oista. s. 401-4O1.

I

-t
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B. TaLoud elliset teki iät .ia punainen ilmasto

Jos vielä kootaan taLoudelì.iset teki jät yhteen sen

perusteella, mitä puhtaasti tiLastotul-osten perusteel-La

on saa.tu kokoonr Pääd}¡täåin toisa.alta ymmärrettäviin mutta

osittain yllättäviinkin tul-oksij.n (ks. llite 6.). Iräi-
den kuntlen punaj-suus on tårysin luonnollista, toisten
taas joiden tllastotuLosten mu-kaan pitäisi sitä olla,
eivät l<uitenkaa.n ole, kuten matkan varrel-la on eräiden

kuntien osal-ta havaittu.

Salon kihlalcunnassa vasemmistolalsuutta edistävien

taloudel}isten ja sosia:'l-isten teki jäin keskiarvoksi tulee

kuntaa. kohden 4.5. Tämän yli menevät Oulainen, Rantsila,

Vihanti, Revonlahti, Paavola ja Siikajoki. Näistä neljä
viimeksi rnainittua ovat punaisia, ja myös kahden enslksi

mainj.tu:: sosialismin aste on varsj-n korkea. Sen s:Ljaan

punaisten Salon kappelin ja Salon pitäjän faktorien määrä

jää alhaiseksi, mikä tietenkään ei sodi taloudeÌlisten
teki jäin vaikutusta vastaan. Eräiden maanomistukseen

lilttyvien tekijöiden on täytynyt olla painavia nimen-

omaan sosial-ismia edistävëiåin sulrntaan.

Kajaa.nin kihlakunnassa samo jen faktorien keskiar-

voksi -bulee 6.5. Tämän ylittävät Säråiisniemi, Kajaanin mlk

ja Sotkamo eli juuri punaisimpina, esij.ntyneet kunnat.

liaktorien määrä on kultenkin l-ähes koko kihldcunnassa

korkea, mikä lisää koko kihLaknnnan alttiutta sosial.i-b-

mill-e.
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Oulun kihl-akunnassa em. keskiarvo on 5.6. Tämän

yJ-ittivät Utajärvi, l.luhosrTyrnävä, I,im1nka, Kempele,

OuJ-unsalo, Oul-un mlkr Hatrkipudas, Pudas järvi, Taivalkoski
ja Kuu-samo. Kaikki muut koLmea viimeksi mainittua KoiL-

lismaan kuntaa. l-ukuunottamatta ovat punaisia. EdeLleen

on yÌlättävää, että punainen Temmes saa vain kaksi fak-
tori-a, mutta niiden täytyy olla erittäin painavia, kuten

varmasti ovatkin, kun kysymyksessâ ovat nämä: runsas mä-

kltu-palaisten ja maanviljel$styöväen määrä. Vastaklca.inen

poikkeris Koillisma.an kunnista on Ii, samoin kuin Kuiva-

niemi, joissa faktorien määrä jäli alhaiseksi, mutta jotka

ovat punai-sia. l1ikkuvan väen korkea niíärä sekä rautatien

läheisyys ja teollisuustöiden runsaus ovat kenties vai-
kuttaneet asiaan.

Haapajärven kihl-akunnassa vastaava keskiarvolukema

on 6.O. fähän tai tästä yJ-i pääsevät Ðyhäjärvi, Nivala,

Kärsämäki, Pul-klcil-a ja Piippol-4. Näistä kol-me ensiksi

mainittua ovat yllätykseÌlisiä. Niiden pitäisi ol-la so-

sialismille hyvinkin edul-lisia kuntia, mu-tta jostakin

syystä. näin ei ole asia. Pul-kkila ja Piippola. taas so-

pivat pu-na.isen lruvaan hyvinkin. 
.

Kernin kihlakunnassa vasemmistol-aisuusfaktori en

keskia.rvo on 5.2, Tähän pääsevät Keml järvi¡ Si-mo, Turtola,
ja. Kolari, kaikki punaisuuteen taipuvia, joskaan Kemijärvl

ei kovin sel-västl, val.kka edellytyksiä siihen olisikin.
Suurin ylIätys on jo vuodesta 1907 erittäin punaisena

esiintyvä Kuol-ajärvi, joka kerää va.in neljä faktoria.

i
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Tuklrityömaiden ja la.klcojen vaikutu.ksen on taiyt;rnyt olla
sie.l-lä erittäin suu"r:i, lcuten erlel_lä on nähty.

lanin kihl.akunnassa ni.iid en fak'bo::i.en keskiarvoksi
jää '1 .8. Tämän ylittävät puna.isu.uteen tai¡uvab kunnat

Kittil-ä ja Soda.nkylä, mutta myös Utsjoki, I(ahdessa en-

s.iksi rnainitussa. on lähinnåi savottojen vaikritu-s pu-nai-

sr-i-uteen lislii:vä teki jä.

Yhteenvetona. täståi l.u-vrr"sta voida.a.n tod eta. että ta-
l-ouclell.isill.a ja. sosla.¡.1i s:L1J-a kys:¡m:¡]csill-¿i on ol-lu.t rat-
ka.iseva merki-tvs punaÍsten ilmastoalu-eicleir. synnylle. I,Iaa-

omaisu-uden tasainen jakaantuminen ja suhtee-lliseir tasainen

el int a,-s o ovai; ruokkine et e-i -s os i a.l-i st i s t a käyttäytymj- s tä,
kun 'taa.s poikkeama.t tåistèi puoJ-een taikka .boiseen ovat

suclsj.neet sos:La.lismia. l'îj.t¿i su.rlrempi tiimåi poikkeavu_u.s on

oll-ut, sitri suurempi kannatu-s sosialismil_l_a on ol-l_ut.

Erikolsen painava. teki .jä on oll-ut kokona.an maata vail-la
sek¿i toisen palvel.uksessa olev: irtolaisvä.estö. Tåi.mä on-

geÌna. korrel-oituu erittäin hyvi.n puna.isten kuntien kanssa.

Sgmoin on ratka.isevasti aisten ilma.stoalueiden synty-
mi-seen vailcuttanut suurben'beollisnr.:.s- ja. tukkit .y'öma.iden

si iain'bi. sel<ü niiss;li val.Iinneet epäkohd.at ja n.i-:Lh.in liit-
tyny'b i-'baa.tio. Sosial-isär i on havainnu.b nämä edul-l-iset

kohteet ja kohclis'ta.nut päåihLronionsa niihin ja. saanu't ailcaa.n

tåj.l1-ais.ill-a alueil--l.a käy'Lttiytymismuodon, joka. on muo-

dos'br:.nut pysyväksi .
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l'Íe::kittävän poiklreu-ksen tal-oudelli sten teki jèiin ja
puna.isten i]-mastoal-ueid en keskinäiseen riippuvuuteen fluo:

dostaa Koillisrna.an a-l-ue , Kr.:usanon, Tai.v¿l.l-koslren ja Pudas-

järven lrunnat, joiden t¿imän päasäännön mu.kaan pltäisi olla
punaisia tai ainakin sosialismille myönteisempi¿i" kuin ne

ovat. Vastaavaa on sanottava \ivalql, I(ä{sämäen ja pyhä-

iärve_q ku-nnist¿¡. läänin etel-äosiílsâ.

viemä]-Lä tämåi ekologinen tu"'tl<lmustapa. poliittisten
il-mastoal-u-eiden syntyvaiheeseenr oil voitrr saada hyvj-n

selvä ja ymmärrettävä tu-los. sosialistisen ilmaston syn-

tviuure'b orrat l-uonnolliset: vhtei-skunnal_liset epäkohdat ja.

huonomp iosai.sten ¡¡mpä::is'Löüåln kohtaan tuntema lcau.na on

autu.nut sosial-istisena äänest t isenä

Kun verrata.an tätä tulosta tähünastis_i_i.n lcomnunis-

tista il-ma.stoa koskeviin'butkimuksiin havaitaan päästäuåån

niitä yksiselittej-simpiin tuloksi.j-n. Jaakko Nousi.aieen

tutkimustul-olcset l(uopion läänin kornmunisnista osoittavat,
et'bä talou"dellisten olojen ja poliittisen asennoitumisen

våilil-lä on - tutkimusajan jalcso ja 1922-54 - monia yhteylcsiä,

mutta yksiselitteisiin tul-oks_iin ei tältü pohjalta päästä,

koska. polii Ltisten ilrnastoal-u-e.j-den synt¡r¡¡jsssr ovat vai-
ku'btaneet monet hi stov.ì rl.. liset taoahtu-mat ia ol-osuhteet

306seki;" eri yhteislcuntalu.okkien väliset suhteet Nousia.isen

nuka¿¡.n nimenom¿ra.n ma.as eutuolo snht ei s s a. näyttåivät pol ii tti s en

ilma.ston syntyyn vailsuttaneen vuosi sadan puolen. sosi-

aaliset olot sekä kansalaissotaa.n

I

)

306 Nousiainen s. 127-128.

ja sitä. serrranneisiin
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vuos-iin liittyneet tapahtum at.3O7 Saman on todennut

Sven Rvdenfelt Ruotsissa Poliittista. ilmastoa ovata

muovanneet tal-oudelliset ja sosiaa.liset menneisyyten kuu-

l-uvat tekijät, mutta poliittiseen käytteiytymiseen ovat

eräin paikoin, näitäkin taloudell-isia tekijöitä enemmän,

vaikuttaneet uskonnolliset seikat. Uskonto, va.rsinkin

herätysliike on toisaalta saa.ttanut toimia roko'tteena

kommuni-smia. vast"*? tois.g.alta taas se on erëlin paikoin

jopa erittäin hyvin viihtynyt rinnan kommunismin kans"".5OB

Ehkäpä tä1tä uskonnolliselta alueelta löytyy vastaus

niihin poikkeavuuksiinn jotka Oulun läänissä eivät ole

noudattaneet edell-ä todettua pätisääntöä, minkä mukaan

1900-1uvun alun taloudelliset ja sosiaa.liset epäkohdat

ovat muokanneet serrdun poli.ittisen ilmaston punaiseksi.

3O7 Nousiainen s. 129.
308 Rydenf,elt s. 771-732t 336-337.

i
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W USKO}I}IOITSiI].81{ T]IKTJJiIN V¿,IKI]TUS POIIIl]iTTSE]iIq ]IT ASTOON

Elcologisen tutkimusmenetel-miln mu.kaan myös uskonnol--

lisilla tel<i jöill¿i on merkj-tyksensä polli.l;tisen il-ma.ston

muotoutumisessa. Tälnä koskee h}tvin etenkin lcommunismia,

mutta. myös työväenliikkeen a.lkuva.ihelta, jol.Loin sosiali-
dernokraa.ttinen puolue oli o:naksr-lnut uskonnonva.staisen

hengen. Varsinkin suu-rlakon jälkeen voirnistui usl<onnon-

va.stainen linja, joka. hel jastui puolueen päi,i-äåinenkannat-

tajassa "Työmiehessätr1 j* helrnikuu-ssa 1906 toimintansa

al-oittaneessa oul-ulaisessa Kansan Ta.bdos sa2, Sosial-i-s-

tinen a.gita.¡.tio näkikin porvariÌlisten puo.Ludiden l-iit-
toutuneen uskonnon, mm. l-esta.diolalsuuden ka.nssa3, ja,

porvarilliset puolueet taas äänenkännattajiensa välityk-
sel-lä moittivat sosial-isteja ja kommunÍsteja uskonnon

pilkka.amisesta ja h.yIkäämisestä sekä moraal-in ja. yhteis-

kuntara.uhan ja - järjest¡rþssn järkyttåi.misestä. 4

Kom,nunismin tutkijat Sven Rydenfelt ja Jaakko Nou-

s.iainen ova.tl<in tod.enneet, e'btä uslconto, e'benkj-n vahva

herä.tysliike, voi toimia rrrokotteenarf sos-i-al-is¡nia ja. kom-

munislnia. vastaan, mutta toisa:l.ta. herätysliike voi myös

1 Soikkanen s. 295.
2 Kansa¡ Tahto mrn. 7.7.1906, 29.4.19O8i 28.3.19O-li 7.10.19A7i

29.1 .1913.
3 l(ansa¡. Tghto kirjoit-bi 29.4. 1908 mm. että ma.a.laisliitto-

l-aiset ei'ldokkaat agiteeraa.r¡at Ou-l-un läänissài |tuskonnol-la
ja tunkiollatt.

4. liitto kirjoittl 7.5.1908 että Kuolajärvellä liikkuu- so-
sialistiagitaattoreita lçuljettaen rtryssän votkaarr, ja
26.4,1909 se toteaa, etteivä.t kommunistiset opit rrtänne
sovel-lurr em. syistä,
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mainiosti eIä.ä samassa ympäristössä sos-lalism:Ln kanssa,

kuten on }trousiaisen mukaan asian l-a.ita. eräin paikoin Kuop
Fpion läänissä2 ja RydenfeLtin muka.an eräitl-ä alueil-la

6KuOtS].SSa.

I{iten on til-anne.;';.Pohjois-Su-omessa, jossa toimii
erittäj-n vahva herät¡rsfiiker lesta.diolais¡us ja jossa,

läänin etefäisimmissä osissa myös herännäis;r¡,rdel]ä, kört-
tilêtisyydellä on kannatusta? Tässü tarkastel-La.an kumpaakin

herätysliikettä ja niiden va,j.kutuksia poliittiseen ilmas-

toon kumpa.akin erikseen.

1. lestadiola-tsuus ja sosial.ismi

lestad-loLainen herä.'tysliike sa.i- al-kunsa lars leevi

laestadiulcsen ( IAOO- 1s61) alul--l-e panemana Karesuannossa

Ruotsi,n lapissa 1826. Suomen. puo1elle liike Levisi 1849

tienoill-a. saaden aikaan voimakka.an herätyksen lapi""t.7
Pohjois-Pohjanma:fl.e liike tuli 1860- ja 1870-luvuil-l-a

saa.den voimaklcainma.n lcannatuksen Rovaniemen seudul-l-a. ja

Koillismaall.a. Ï.,estadiola.isu-uden keskuspaikaksi Pohjois-

Suomessa. muocl.ostui jo 1B?Gluvul-la Oulu, josta herätystyö-

tä tehtiin ns. saarnamiesten, maallikkosaarna.r.. jien väli-
otyksellä." lestadiolaislrrden valta-al-ue pr-.;.ättyy kuitenkin

5 lTousiainen s. 77 -79 ,
6 Rydenfelt s. 298-299.
7 l.lie'btlnen ltÍa::tti E. lestadlola.inen Ïrerätysliike s. 5-9,

25, 50-51 ia 60.
__ 8 }4ie'btinen s. 148-149; Flerbta. Pesonen, lestadianan histo-

riikki s. 1-2 0I4A; Näppä Ossi, Silmäys l-estadiolaiskris-
till-isy;rden va.lheisiin Ku-usamossa (fir¡. Ku.usamon seura-
lcunta 1675-1975 s. 27-31) ia Ra-ittila Pekka, lestadiolai-
suuilen matrikkeli ja blbliografia.
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0u1un korkeudella, Kainuussa se ei saanut sanottavaa

jalansi jaa törnätessään siell-ä herännäisyyteen.9 les-
tad.iol-a.inen herätysliike sai kanna'busta myös muualla

maa.ssarnme, joskaan ei niin yhtenäisillä alueilla. kuin

Pohjois-Suomu""r.1o

11. levinneisyys ia opilliset periaatteet

lestadiolaisuu-s levisi kiil-amaisesti,Iornion joki-
laaksoa alaspäin Oul-uun. loinen kiila suunta.utui Kit-
tiLästä Rovaniemelle ja Itä-lapin kautta Kuusamoon,

jonne l-estadiolaisr¡.us tuli myöS Iijokivartta pitkin
Oulusta. Oufun tultua Kittilän ohella tärkeäksi tuki- 

\

kohdaksi oppi l-evisi Siika-, Pyhä- ja Kalajokilaaksoihin \
\

selcä Keski-Suomeen. Yksi kiil-a työntyi 0uLusta Oulujoki-

varbta kaakkoon.l l

1880-1uvu.n puoliväl-issä. tapahtui opillinen hajoa-

minen. Kiista lcoski synnlnpäästöä ja tapakulttuuria.
Kittilästä alkunsa s:r.anut uudestiherätys korosti raamatun-

kukua, henkilökohtaista hartautta ja vastusti ttselniä

myötenrf tapahtuvaa syntien anteeksiantamusta (niin et'tä

kaikki seurapirtissä olijat saivat syntinsä anteeksi)
sekä vastusti rrulkonaista koreuttart ,12 kcun taas lestad.io-

l-aisten päüryhmä ns. vanhoiLlisl-estadiolaiset panivat

9 Haavio Ari, Kirkko sosiaa.lisena laitoksena, Kirkko
Suomessa s. 113.

10 Haavio Ari, Suomen uskonnolliset liilckeet s. 74-76,g2-85.
11 Haavio s. 74-75.
12 Hava.s Väinö, lestadiol-aisu-uden historia s. 1r4O-144.

. -ttr"tr:'l\'
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pääpainon syntien anteeksiantamukselle ulkonaisten
hartaud.enhar joitusten jeiädessä paikoin vähe¡amäJ-J:e.13

Uusherätys organisoitui v. 1896, jolloln aloitettiin
järjestelmäl-linen lähetystoimj-nta. V. 1907 uuslesta-
dioLaiset perustivat Suomen lähetysseuran yhteyteen

lestadiolaj.sten lähetysyhdistyksen Keskusliitto p.¡r.

nimi.sen yhdistyksen hoitamaan pakanalåihetystä Kiinaan
ja. kotim u"lr*.1 4 Va::hoill-islestadiolaiset puolestaan

lolvat v. 1906 Oul-uun lähetystoimen ?äätoimiston.

V. 1911 liike sai äänenkannat'bajan, Siionin lähetysleh-
den - uusheränneet olivat val-l-anneet Kol-kuttaja-lehden -
ja v. 1914 perustettiin suomen Rauhanyhdistysten Keskus-

yhdistys r.$. keskusjärjestöks1 paikatlisill.e rauhanyh-

dlstyksille, joista. ensimm¿iiset olivat syntyneet 1BB0-

luvun l-opulla. 15

lestadiolaisuud.elLe on perustamÍsestaan lähtien
ollut tyypillistä maallikkosaarnaajlen keskeinen asema

ja suuri val-ta. He eivät ol_e olleet vain saarnaajia,

vaan suurimi:iat heistä ovat kohonneet johtavaan rvanhim-

nanrt asemaan, ioiden auktoriteett.i-in koko liike on al-is-
tunut. Ajoittain on pappien ja rnaallikkojen välinen jän-

nitys johtanut lcrilseihin ja liikkeestä erottamisiin. 16

13 Ï{ulkko, Minä Låihetän tei.dät s. 27-32; Hava.s s. 169-182,
Ha.avio s. 79-80.

14 Haavio s. 78.
12 Haavio s. 79-BO; I{ulkko s. "s3-42.16 Uudestiheränneið.en ja vanhoillisten lisäksi on erotettavavielä mm. esikoiset, narvalaiset, lyngenin suunta sekä

kussakin vielü alaryhmiä. Näistä ks. Raittila, lestadio-
laisuuden matrikkeli ja bibliografia.

:
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l'{a.a.l-likolden sr:.i.lresta. valta-asemasta on joh.tunut, ettei
liikkeelle ole muodostunu'b sen eri sr¡_unnill-a sel_keää. op-

plar joka erotta..ls-i- eri na.kernykset trlsj.s'ba.an. IlenkiLö-
ym. syiståi johtuneei r.iita.isur.r.cle'b ovat heJ-posti aiheu.t-

tanee'b uusien ttl-akko jen" syntymis"n,17 Al-ueel-t-inen ja-
k:,rantu.mi nen rruusheränneidentr ja |tva.nhoj.l-l-istenrr kesl<en

tapahtrr-lkln pääasiall-isesti sen mukRan, miten paikalliset
johtajat m-tssäkin orientoitu.ivat; 18t

Vanho i l- l.i s l- e s t a.rl i o1 ai st en ha.ftu-r'yr jäi koko Tornion-
j oki 1. aaks o anih ¡:.rvo j a. yks.i-tyi s -t ä rrui¡*ir oit ri. ru-kuuno tt a-

mat'ba, samoin kuin Tornion ja 0u1un v¿ilima.asto. Rova.niemi

jakaantui henlrilökysyrnyksj-stiå johtuen kahtia siten, e'btä

Kemi- ja Ounasjokivars:Ll-]a asuvat menivä'b uudestiherännei-

siin, samo.tn kuin siitä itään Kemijärveli.e ja l(uol-ajåirvel-

le pä-tn oleva.t al-u"eet, mutta Rovaniemen eteläpuoliset al-ueet

sekåi KoiLlisrnaa kokona.an j:iivät tlukasti vanhoil-listen
hal-tuun. samoin jäivät vanhoillisi.l-le Ou]-rr jr,irven pohjois-
puo.l.iset al.ueet, Silka-, PJ'hä- ja. I{alajokilaa^lcsot jakaan-

tuiv¡¡t kahtia, mu-tta. eneriunistö pysyi va¡rhoi-Ll-j.su.udess 
^.19

Uudes'biherätys sai näin oll-en Poh. j o.i- s-Srr-omes sa. yh-

tenäisempö.ä kannatusta vain Kittilässü, soda.nkyrässåi ja
Ku-ola.jä.rvellä eli si.i.s Per:ä.-lapin ja Ttài-rapin seudut, jos-
kaa.n ei yhtenäisesti sj-el]ä.kään. samoin si]l-ä. oli kanna-

tusta Kemiss;ä ja ympäristössä. varsinaj-set vahvat alueet
si1-ì.e tu-l-iva.t Etel-ä.-Poh ja^nma.alJ-a, pa-tlcoitel-r.en savossa ja
Kar jala""r.2o

17 Pesonen llertta, em. historiikki OlfA.
18 Hava.s s. 159.
19 Havas s. 159-160,
20 Flava,s s. 160-161 i }laavio s. 70.
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Kllpailu rru-den ja rranhan su_ì¿nnan kesken oli eräin
pa.ikoin Itä- ja Etelä-Su-omessa. hyvinlcin k:Lihke¡j. Riidat
j oht 1v:, t oilceus ju-'b triihi n.2 1 Tu.rva.utu¡ninen u.skona.s i ol ss a

ma.a.llis'i :Ln oikeu-sistr¡,irhj.in ja maallisiin lakimiehiin he-

rätti vanhoil-lisLestadi-oLaisissa närkästystä, samoin kuin
s€r että uuslesta.diolaiset lcä¡attf.ltät n:Lj.n sisä- kuin ¡rlko-
lähetystyössåiii.n myös na.isia.Z2 Uudestiher¿inneet jäivät
Pohjois-Suomessa seLvästi vä.hernrnistölcsi jo sen vuoksi,

etteÍv¿j.t he sa.aneet vanhoii.l-isten rauhanyh.distysten -
pitäjä- ja kyläorgi',niser.a.t.i-on - rinnal-l_e vastaavanlaista
jrj.rjestelmää. Kun uudestiheränneil-l-ä o.l-i toiminnan pää-

paino ul-kolühetystyössä ja sisälähetyst¡rö perustu_i. ]ähe-

tystyön }Ia.afa.osa.ston P:;,ä-toimiku-nna.n Oul.usta. johtamaan

kent'bätyöhö.n, oli toj.minta Pohjois-Suomen ol_osuhteissa

ha.nkalaa. ja. va.ro ja. vaativaa. ja .lrun l.j.jke korosti. omaeh-

toisen uskonha.rjoituksen - lukenj_sen ja. rukoll_ernisen -
me:rkitystä, ei se voj-nu-t saa.da kovj.n su.r.rrta. va.stakaikua

Poh joi s-Suomen syr ji:.ser-rdu-ilì-a,'rnj_ssåi a.ineel.l-inen hütäkin

oli sur.r.lîi. Kent'bäasi¿¡miesten sa.a.minen ja lähe.b;rs¡y5¡Ott

ta.rv:Lttavien v:..ro jen kokoaminen nli;rttr¿¿;¡in tuottaneen

s :.uria vail<ertksia.Z3 Sisäl-äh.ettien matka.ra.portit uus-

heränneit'ben enslmnäj-siltåi to.imintavuosilta 1908- 1915

ova.tkin heidä.ir toimintansa tuLosten kannal-ta. aja.tellen

21 Hava.s s. 165-166.
22 }4artti E. liiettisen kirje l-,estadj-o1a-tsen lähe'bystoiminnan

Ila.araos:rs'bo-r.L-e 27.1 .1978, iossa hän ¡erlrstelee eroaan liik-
kees'bü rnn. em. syin. I,estacì.iana. 2 I,I,K Ca:a P¿:iü'boimik.
pöytiikir jat 1938 01,1A. Vanhoil.l.isl-estadiol-a.:Lset va.s'tus'bavat
jyrkäs i;i naispa.pl:eut.ba nykyèi"r-,rnkin. (Snf :n vuosikokous jullc-i.-
f ausuma. Raisioss a 28.6.19-15. Mon:Ls:te ki-r jo j_'bta ja.l l.a.. )

sl
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masentavia. Nii.stä näkyy, että kanna.tuksen s¿raminen

vanhoil-listen ha.Ilitsemal- :.a Koil-]isma.an al.ueel-La samoin

kriin aineel-l-isessa ku-rjrruclessa ja. u.skonno-l-l-isesti varsin

välinp-Ltärnr,ittönällä Kainuun serrdul--1.a. on ol-l-rrt vaikeat a.24'

uudestiheränneiden äir:ien.lcannattaja (lglg perrr-stettu var-
ti jan Aäni) jäi painol<se-l-tar.n vr.rsin pieneksi (kokonais-

painos 1965 noin 35OO kpl), ia. jr,trjestön paikaÌlisosasto-
jakj-n oli väh¡in (v. 1963 yhteensri J1, joissa jiiseniä. 1594)25.

Näin u-rr-destiheränneiden merkitys Pohjois-suomessa jäi var-
sin väh¿iiselcsi. Näin ollen poliittisten il-mastoalueiden

synnyn kannalta on merkitys bä lähinnä l-estad:i.olaisen herä-

tysJ-1il<keen vanhe:'nma-l-l-a suunnalla., jonlca kannanotot myös

sosial-isni-l'.n ja. kommunismi.Ln or¡at syntyneet jo puolue-

el-ämiin viriämisen aikoihinl

12. Vanhoi]Ìislestadiola.Íset sosialisnln va.stusta jina

Vanhoil-listen'boiminta. nyk¡r¿i¡¿Ísen organisa;..tion

mirodossa käynnist¡ri suurl-akon jälkeen. Sr":"url-al<on aika.an-

saa^rna poliittinen ja yhteiskurrnal.i.inen rnul.l.istrrsr joka

nosti isosj-alistj-set ja uskonnonvs.staiset voirna.'b en'bistä

näkyvämpään aseaaan, aktivoi myös vanhoil-l-islestadj-olaiset

t oimimaa.n näkernyks ensä muka.i s e s i; j_ v¿¿l-l.it s eva.n yht ei slrunta-

järjestylcsen ja rtlaiIlisi,:-r-:-denrt pi-rolesta. I,estadiol-aisten

23 Ï.,esta.diana 2 lll{:n paikal-l-isasi,amiesluettelot Ba:l OMAv. 1907-21 Ìcertova.t, että asiamiehet ol-ivat påi.äasiassa
Oulun ymp. ja rannikkoseu.dul-ta sekä perä-lapista, mutta
ei montakaan Koil]ismaalta.

24 I,I,ll:n sa.arna.ajain, sisäJ-åì.hettien ym. saap. kirjeet 1909-
1913. lestadíana. 2 T)az4 ja Ea:5 0t4A

25 ll¡:.avj.o s. 78-79.

)
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keskuud.essa n¿,ihtiin, että vaiklra. Itkansan syvissä riveissäft

her:åinnyt va.l-ti.ollinen ja yhteiskunnal-l-inen harrastus sekä

monet uu.distusta.rpeet o-l-j.va.t mJrönteis:lär sur:rlaldco o11

kärjistilnyt eri yhteislc;.ntal-uoklrien vållejå;. ja synnyttänyt

sel-laista l-'uokkaviha.a, josta. saa.ttaisi ol-la koh.talol<kaita
26seurauKSl_4.

Vanhoilllset eivät ole miss¿iä.n vaiheessa voineet

h.yvl,iksyä. l<:i.:i.hko.11ua eivåi'bkä väkivaltaisuu-t'ba, joka su-u-n-

tautuisi lail-lista yhteiskuntaa va.staan. Tästä kiinni-
pitiiminen johti jo 188O-l-r¡.vu-L1a ns. esikoist"nZT eroarni-

seen lestadiol-a.isten pääsuunnasta. Samoin va:rhoilliset
vastustivat uudestiheränneid.en ank¿'Lran kurin ja rtlihall-i-

suudenrr vastustamista. Uudestiheränneethän vaa.tivat ikään-

kuin fr j a.tkuvaa. vall anku-mous t a.rt l-e stad. j. ol- ai st en kesku.ud es sa,

si-ì-lä rfme t¿'iällä l-.lapissa. ol-imme jo kauan sa.irastaneet e'be-

lèi.n kristiì.lisnrden kulklrarr, iossa ttJumal¿r.n sanan lukeminen

ja rukous ol-ivo.t jääneet syrji,i.linrt ja jossa myös saarnaajia

saatiin ja'Lku-vrsti kij.nni tt juoppoudesta. ja huoruu-destatt,

kuten uusherå-inneit'ben johtaja Pieta.ri llanhlvaara (1833-1926)

on ltvallankumouksell-istart nälremystään perusteJ-lut.28 Van-

h.oil-l-iset elvät voineet hyväksyä monien u-ud.estiheränneiden
,ojohtaji err'-' esittämäö. vaatimusta erota. val-tj.okirkosta eivätkä

26 lIul-kko s. 16-17 .
27 nsikoiset vaa.tiv¿l'b äärlmmäist?i yksinlcertais,ru'bta tavoissa

ja uskonelämässä: ikkunaverhot kielletyt, samoin korea-b
va.a.tteet ym. Itmaailmal'].*su.ustt (Hulkko s. 17-18; I{avas
s. j3O-136)

28 Havas s. 17'l . Pietari lla:rhiva.ara. eli Hanhi-Pj.eti ol-i ko-
toisin Kittj.l¿istii, kuten O-L:l.i Puljula (rc2+-1911) Xn.
anka.ra:: l<ris'b j-Ilis;'yden edusta. jat.

14
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näiden epälu.uloa ja katkeruutta. kirkkoa ja sen papistoa

kohtaan. J0 Vanhoilliset hyvåiksyivü.'b, Ju-hani Raa.ttamaan

( tgt t -1599) nä.kemykseen no jantuen, että lestadiola.isrr,r.rs

pysyy kirkon helmassa ja. h¡ry.{¡s:)ry pappien mu.ka.::ra. ol-on

l-ii.lckeessåi. - myös t.t¡,rdestiheriiniree'b pysyiv¿it lcansankirlcossa,

vaikka rroa.înisajatu-ksia o1i esitetty. 31 Va:nhoil-lise'b mää-

ritteliv¡i.t su"hteensa lrirkkoon Iin l<okouksessa 1885, jossa

todettiin, ettei lttällä liikkeel.lä millään mr¡.otoa ol-e ol.lut

tarkoj.tu,l<sena lrropua val-tioki t:kosta,,32 . rlanh.olll-islesta-

diolaisen liikkeen maltil-.Lisuuden osoitus myös ohr että se

on toiminta¡.ga eri va.-i-he:Lssa k¡.rkottanut keskur.r.d estaan

l-a.hlcoliikkeet, jotka ovat poikenneet maltÍllisesta kannasta.

Tä11-a1sia ova'b olleet rnri. "kylmättt eli I'kuivat hypyttt,

jotka tarkoittivat tahall.lsta. tai tavoitel-tua'rliikutu-start,
jossa myös kj.ihottuneel-La tunne- ja sukupuol-ielämd.n koke-

muksil-la. on oll-ut si jansa.. Tätä esi.intyi mm. I(olarj.n Sieppi-
järvel.l-åi, Kuu.samosria, Taiva.l-koskella ja Jìu.da.s jèi::velJ-ä vuo-

sisaclan a-l.ussa. Va.nhoi1.1-islestacLiol-a.is'ben jä.rjestäytymis-

l<okou.ksessa Oulussa v. 1906 näihin "1i.hal-l.isiin ]ilku-tuk-
siinfr pur-rtuttij-n anicara-L1a käde11å1, ja ratkaiseva. osuus

opin pu.hdistrrmiseen KoilLisma.an lcunnissa oli seu-tu-kunnarr

29 lapin huoma'bta.vin lcirkosta. eroarnisen puolustaja oli
jeJ-liva.aralain<;n Joona.s Purnu, josta. v. 1900 tuli esi-
koisten johta. ja. (nu:-tlto s. 21) . Ra.dikaa.li saa.rnaa.ja. ol-i
myös kur-¡-salnol-ainen Jgh.an Takkinen ( tA¡a- 1.SgZ), joka ero-
tettiin maltil-l-isista (Ha''ra.s s. 4.9-52).

31 Ïroamisaja.tu-lcsia lrirkosta. ei ole uud estj.heråinneidenkään
kesl<uudessa virallisestj- kråsÍtelty. Uush.erännee'b ovat
myös olleet kirkossa pysyrni.sen kannalla, joskin toimin-ban-
sa a.lkuaikoina kirkkoa ja rrmuotokris'bil-lisyyttärt vastusta.va
kanta oli voimakkaa.s'bi esj-l-l-ä (Tästi; mm. llII:n vuosj-kok.ptk. v. 1913, lestadj-ane. 2 Cbzl, jossa kokouksessa. arvos-
teltiÍn, iLn. vanhoilÌisla tarkoittaen, naassalnme ol-evan
rf sellaistal<in kristil-lisy;rttä, jossa saa.pi rakastaa ma.aj-l-
maa ja Juma.la.a, oila l<orea ja krlydåi hienoissa. va.atteissa,
kurrlian vain uskoo Jeesulcseent' . -I(3. tas.bå.i myös f est¿rdiol-a-is-
ten sov:Lntokolcousyritys Oul.u.ssa. 22.11 . 1911. R.i.ita. koski
oppia ja. ullconaÍsia. muotoja, mu-tta ei suhdet'ba. lcirklcoon
r.r.,ir-r-.., - /-. t-l-51.).
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omilla saarnaajilla, Pudasjärven Ranuar¡ kylästä olevalla
saarnaajalla Risto lohella el-i ftMiekka-RistolLau y^.33

Jyrkän kanna:r ttylikuurnentuneeseenfr uskonliikkeeseen l-es-

tadiol-alsu-us otti myös v. 1975 ns. korpelalaisuuskysy-

myksessä. I,iikkeen al-ulle pani¡a iUrtarlstä syntyisin ol--

lut Toivo Korpela oli erälsiin ?oh.jois-Ruotisn lestadio-
laisiin hurmosliikkeisiin yhtyen saanut voirnakasta kanna-

tusta rtlihallisuuteentt taipuvi1la. ja hurmahenkisil-lä seu-

roil-laan. l-iike oli voimakkaimm-illaan jrrurl pulavuosina ja

sai kannatusta eniten Pe::ä-lapissa saa.den seuroihinsa mu-

kaan myös kommunisteja, mistä johtuen hän joutui ankaraarr

paineeseen Lestad.iol-ais järjestön tahol-t u.74 Korpelalaisuu-
dessa esiin'byi ilrlrlr sell-aisia kommunistisia piirteitåi kuin

omaisuudenyhteys. liike sai kannatusta kom¡nunistienkin

keskuudessa nm. sen vuoksi, ebtä Korpela ja korpelalaisuu-

den toinen johteiþSigurd S.iikavaara kohdistivat agitaatlonsa
juuri rrkaikkien hal-vekslmiinfr kommunisteihin, kuten Siika-

vaara itse on aurrorrrlb.35

121 . Oulun kokoukse'b vuosina 1906 ja 1907

Edellä kerrottri vanhoil-listen kannanotto ja suhtau-

tuminen kommunismiin l-iikkeessäün pohjautuu suurl-akon jäI-
keen määräy'byneeseen linja::n suhteessa esivaltaaîja poliit-
tisij.n puolueisiin. Tällaisen yleisen kokouksen tarve tun-

nuste'btiin jo helmikur-i.ssa 1906, jolloin julkaistiin I'Armon-

72
33
34.
75

Hulkko s.
Hulkko s.
HuLkko s.
Hulkko s.

141.
143-148.
149-155,
2Q5.

/
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sanomissart kokouskutsu 1-4.1O. 1906 Oulussa pide'btävään
ttsaarnâå.jain kokoukseenrr, mihin tul-ikin noln sata sâ:;rr-

naajaa ja muita osanottajia pa::isen tr.rhatf,a.36

I(okouksessa otettiin ensinnäkin kantaa valtiokir-
kossa plrslm.l;¡een, sil-l-li. myös va:rhoill-isl.estadiolaisten

lceslcuud essa o11 ilrnenny'b va.atimu-lcsj-a kiri:osta eroarnisen

puolesta, olipa saar.rnai;.jienkin lceskuu,dessa, varsinkin Poh-

jois-Savossa., mielipiteitä, etti.j. val-tiokirkko on hylättä-
vä. Pohjoissavol-ais'ben l-esta.dj olaisten l<eskuudessa ilmeni
jopa sel-vü po1i j-t'uinen tendens¡si jil sosial-ismin kannatu-s.

TäJ-]-aisen ajat.belun katsottiin ol-evan fhte¡rflsssä rfTyömie-

hestärr saatir.ihin lcirkonvastaislin asenteisi-in - ol-ihan so-

s i a].i smi-1..1- a voimaklcaampi j a.l a.ns i j a'tä11ö1n Poh j oi s-S avos s a

ku.in Pohjois-Suomessa.37 Ki"kon ja lestadiol-a.isuuden väl-i-

seen suhteeseen toivottiin Oul-un kokouksel-ta lcannanottoa

juu-ri Kar jalan ja Savon lest¿rdiolaisten 'taholta. JB

Ou}.r-n kokouksen kesicnsteJ-upöytäkirja on täniin kysy-

myksen lcohclal-ta. kuitenkin niukira., mik¿i osoittanee, että
kys;'mys ol-i jossai.n rnäii-rin ¿¡.rka. t/altiokirlrlcokysymyksen

samoin l<uin koko kokouksenkin johta.vilcsi hahmoiksi nousivat

puheenjolitajina toimineet ma.¡nvi-l- jeli jät tleikkj- IIooli Ka.-

rungista ja l(aarle (I(atte) Uetisten Kernijå:.rveltä. Pöytä.-

k-i-rja selostaa vaj-n kahta. puheenvuo:ìîoa. leppävaaralta ko-

toj-sj.n ol-evaa Vil-hel-in }larklcasen ja Kaa::l-e Hel-istenin.

36 lla..uas s. 169; Huf klco s. 1O0- 1O1 .
37 llulkko s. 100; Soikkanen s. 295ztrSavon työrniesrt hyökkäsi

lci::kon val-ta-asem¿ìa. vastaan luonneht:i.en kirkkoa. ttraaka-
l-aisurrd en jätteeksirr ja. tt'bied on puutteenrr ilmentåi jäksi.

38 llul"kko s. 101 .

I
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Edel-linen muistutti mieliin kristill--isyyden saamaa 1aj.1-

l-ista asemaa ja ylisti se-Llais'ba esj.valtaa, joka maassamme

sallii rfmeldä"n ::auhassa Jumalan palvelusta ha.r jolttaatt,

tarvi.tsema'i;ta rrmu.lnalsten elämäntien rnatkamiesten tar¡oinrl

rrmetsän korvessa, ku-opissa ja mi,ien rotkoissa. aikaamme

vÍet.bä.iitr . l4arttyyrien ailta.isi-i-n J<ol<ernuksiin vlitaten myös

IIef isten totesi, rtkuinlca Jumala. neit¿l nyt ulìlona.isesti

kuJ.je'Ltaa lcu.lckasten keslrellä".39 Sa.mansuunl;ainen on il-mei-

sesti oll-ut myös kysymyksen a.lustajan }leikki Hool-in lcanta,

jota tosin Pöytåi.kirjassa ei ilmene, si.J.lèt ttyleinen mie-l-i

il-menj. lcaikill-a, että aj-noastaa:o val-'Liokirkosta pysymisestä

saatta.a puhettakaan nostaan eilrä suinkaan luopumisestarr.

Näin vanhoil--t isl-estad.iol-aiset hal-usivat kiinteästi pt/syä

valti-okirkossa. ja keskustel-u l<:¡tke''cti in a;i atu-$ten vaihtoon
40sosia.li sti sista riennoi.sta. Kokous katsoi, että sosi-a-

l.isteilla on hyviäkln harra.stuksia, ku-ten esim. ra.lttiustyö.
mu'bta samall.a l-agsuttiin ettei kristittyien sovi mill-ään

tava.l-l-a. sos.i-ali-smia. kannattaa. Tåimä päåitös johtui siitä,
e i;tä sosia-l.idemokratj.a. ol-i hyvülcsynyt ate.istr'.sen katsanto-
. -'\

ke,nnan^' ja tt jos kohta rnuka har::astavat raitt j.u'bta ja ovat

59 llavas s. 169-170; llu-Lkko s. 1O1-1O?-.
40 Ilulkko s. 1O2i Ilava.s s. 17O.
x) Suurl-a.kon jä1keen työvå:enliike esi.-Lntyi

konnonvastaisesti. 1lyövåienliilrkeen rivei
yhä jyrkemmin us-
hin liittyi paljon

maaseudun köyhä1Ístöåtkin, ej.kåj, Sdp :n enij.¡j. tarvinnu-'b pelätä
lcannatu,ksen menettèimi:;tä uskonnon talcia. Sosialisrnin ha.r-
joittama uskonnonvastaislrus aiheu-tti rfuskovaisiinrr kohdj.s-
tuvaa työma.aterroria ja. painostusta, nikä jyrkensi kirkon
ja soslalismin välisiä suhteita. Vastakoh-ba.isr-r-us kärjistyi
1917-18 kriisiin, jonkn. heijastumaa myös lestadiolaisi;en
kannanotot ova.t. (lonka nino s. 10-12; larkio l{au"::i, Kirkon
ja työväenl-iikkeen kohtaaminen IIelsingj-ssä s.B1-90, 203-206;
Jokipii 4.8., Sivistyneet ja kirktco s. 127-128),
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kortinlyöntiäkin vähentänee'b, ni:in Jumala.n kieltoa he sitä
ahkerarnmin l-evlttävät lastemme ja. nuorison sekaanrt . ttl{ei.d¿i.n

kokonspaikoissaan saai: julkisesti Jrrmala.a pilkata, sa.a. saar-

na.ta ::öyhkeüsti totte-Lena.ttomuutta Jumala.a ja esival-taa

kohtaan. 'Iästä jullcisesta Jr:mala.n ja l(ristuksen pilkasta

saa.'bta.a o11a seura.t¡-ksena, ett¿i. kuul-urnat'';omassa. voirna.ssa.

nykyäåtn kau-heinna'b lih.an 1;yöl; rehclttava.t,,, kokous lansr,.l.41

lrTämii p::ii-tö]<set aihe¡,r-t'b-i.va.t repeeirnän vanhoilL.islesta.dio.l-aÍsten
i

lreskuudessa., si11ä sosÍal-i.sni-Ll-e myöntej.nen ja val'bj.ok.j-rk- i

koa v¡.stus'bava, jaakkimalaisen Esko Pel-ì-ikan johtama poh-

joi.ssavola.inen siipi paheksui- nä:Ltr.i Clulun kokou-ksen pär.itök- 
\

siä ja erosi lo:-"'ul-l-isestj. vanhoil-l.islesta.diolaj-suudesta. fiuo- i

d.os ta.en poh j oj- s savol-aisten j a. tcar j al-a.ist en kannatta j i ensa.

kanssa. ns. pell:ikkalaisi,ru-den, jossa rnm. eh'Loo1.1.ista ei hJr-

väksytåi ttma.all.isten ja uskottornain pagpienrt suoritta^"ou.42

Näj-n vanhoillisl-esta.diol-a.isr:.us oLi naarnne poliittisen

el-åinän hahmottnmisen kannalta. ratkaiseva.nahetken¡i. määritel-

-1.;¡t lcantansa. suirteessa r¡,:.1.Iitsevaa.n yirteiskuntajiì.::jestelmåiän

ja. kannanoto.Lla-rn ka.ris'banut k:Ln'be::ej.l-t¿¡j"n sl.runta.ukset,

joj-ta. se piti yhte:Lsku.nnal.j. e va.a.ra.11.isj-na ja puhtaana pi-

tärnälJ-een opi.l-J-e rrepärai-bt:i.:i.natt,4'3 Sa.rnanl-ainei1, vuoden 1906

4l Hulkko s. 1O2-1O3,
42 l-lul-kko s. 1O5.
4.3 Tämåi mal-tillinen, keskj.tietål l<ul-keva ja. yh'beislcunnan

moraalisia penrstej.ta. vrirjeleva henkj- on vanhoillisles-
ta.diolaisu.udessa säilynyt nykypäivij.n saakka. Tåistä
i.lmentyrnänä maj.nittalcoon ns. tel-evlsiosota., i;oluen ja
viinan v.r.stustus 1960- ja 1970-luvuilla. lj-ike ei vas-
tusta. niitä yksin uskonnol-lisj-sta vaan myös poliittisis-'ta syisi;ä, koska sen mÍeleståi" mrn. telev-isio on va.senrniston
vall-ankumousväl-ine. (Hefjii Tuoriniemi: tTe:Ldän te-l.evj.sio-
so'Lar-:'ne kestäli kylì-ä päivå1nva.1on. Seura. N:o 25-26/75)

-z)
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kannanoton sisiiltäve,i. päåi.tös suh'Leessa kansankirkkoon otet-
t j.in 5 .-7 .10.19O7 Ou-l-ussa pidetyssä vuosilcokou-ksessa. Ka¡r-

nano'ftoon ol-i nytkin antanui aih.een Sanron jo. I{arjala.n les-
ta.dj-olaisten Ìi¡.he'btiimâ käsltys, ettiå v¿rnhoil-l-islestadio-

lais'ben ol-isj. erot'bav:. lcj.rlcosta. Kol:ou-s, jossa puhet'ba

joh.'Livo.t jö.-L1.een Iialle lielisten ja ile:Lkki llooli, li.ihettl
2OO0 l<okousedu-sta"ian ja. n.oin sadan saarnaajan va.ltuuttarnana

Y"a.r ja-l-aan l-esta.d-Lolaisil-ì.e klr jeen, jossa il¡noitettiin
vanho :L l-l-i sl- est a.d i o1 a.i st erl pysyvän ka.ns a.nki::lco s s a. j a. vas-

trrsta.van kaikkia kirkosta eroanis iu.,44 Tämäl<äi;n kannan-

otto ei saa:rut líarjalan ja Savon vanho-Ll.l.isl.esta.<liolaisia

mi.luttamaan ka:rtaansa, vaan ns. pellilckal-aj.st¡us jatku-i siel--

l¿i ed el-leen. Niik¡rr¡-Lmpien joirta.jj-r:n joukolsa oli rnäkitu-pa-

I a.i-sia ja 'borp.oareita, ioist;r. myöh.e rmin tu.ì-i. innolcka-ita

ko..:'rmuniste ja.45

122. Suh.cl.e sos-La-l.isi:r:i-in ja. a:¡-liikkeeseen

Kun vanhoÍi-lisl-est¡.diol-a.isr¡-u.s oli jo r¡uoden 1906

kol;ouks e s s a. ju-Li s t autunu'u ol-evansa rr so si ali d.enokraa bt i st en

riento jentt v:;s'bu-staja. ja ui-a.il-l-1sen yhteiskunnan ja isün-

maaJr suo jamuu-ri,46, täsmennettiin vuoden 1908 lcokorr.ksessa

Ylivieskassa. l-est¡rd i-olaisen su.hil.etta yhteislcunta.an. Keni--

ji,ii:veJ-äisen sa.arna.a.ja.n Kal-le iie-l.is'benj-n panos o-l-i n¡rtkin

ratlcaiseva, kirn pohdittlin kysyrnysf,¡i, vo.i.ko lestadiol-ainen
rrhyvälÌä omallatunnol-la ottaa osaâ. valti opüivÈir¡aal- eihin?rt .

IIel-istenj-n alustu.lcsen sisä1tö oli, etLei krlstityn 'bul-e

I
I

¡

i

44 Hu-lkko s.
45 lIul.kko s.
46 Hulkko s.

103-109.
110-117 .
43, I'ti ettineTr. s . 17 O .
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aj.noastaan osal-l-istua val-tÍoll-iseen toimintaan, vaan hänen

tulee päinvastoin v:ilvoa, etteivüt kristit¡'t ulkonaisissa-
kaa.n kys¡rrn;'lcsissii rrtrr.l<isi perkeleen a.siaa. eiv¿itkä" au-tta.isi

pimeyttärr. Palautet'bu-aa.n miel-ij.n aika.isein¡nat kokou-ì<set,

joissa kiitol--l-j.sr.r-idel-l-a oLl todettu- ma.?..I.-l-isen esiva.-Ll-an

sal-l-1va.n vapaan rrskonnonh.ir.rjoi'br;.Ltsen, I(a}le l{elisten lausu,i,

e'btä trJr-:.ma.la on sä.ilybtii.n;r'f msiti.i niinlcu-in -l-i¡rnunpoikia,

kahden kr-;r-oren sisällätr, iossa lesta.d.iol-aisuuski-n on Jrasva-

nut ja. v:rrbtunrit. trlinnunpoikakin keh.lttyy ja kasvaa kah-

den ku"oren sisällä, ni-in mekin. Kristillinen esir¡a.l-ta on

toinen kuo::i ja. kris.billinen lcirlclco on toínen. Jos nämä

puh.1,;a.istaan, niinlcuin pimeyden vo j-mat nykyi.i.ri.n s.iihen työtä

tekev¿j.t, s-11ì-oin 'bul-ee meillä, lcr.pset, rnarttyy::j-kuoleman kau-tta

pa.ra'b i i si -Ln 1àiht i5n4'7

Venä.jrì.n vall-ankumous ja työväicnl-iikkeen jakaubumi_ner

kah bia sel<ä v-ihcloin uskonnonvapa.r.:-sle.in ltlis.j-t'beJ-y eduskun-

nassa vuonna 1gflx) "r.i mJrös va.nhoillisl-esto.cj.iol-r¡.Íset otta-
ma.af,L yhä uride-L-l-een kantaa vasernrnistoon ja myös työvlien am-

matilliseen järjssf,iì.ytymiseen. Tässä'suhteessa ratlcaise-

vaksi muodostui Ilssä pidebt¡r vuosikokous v. 1917, joJ.loin

suurten seu.ro jen yh.beydessii pidetyssä puhu_jainkokouksessa

kä.site-l-tiin kolmea lc,;'s¡rmystü: 1) Voivatko kris'bityt (=fes-

tadi.ol-aiset) hyvåiä om¿ra.tun'boa säilyttåien liittyä sosial-is-

tisij-n ammattiyhdis'byksiln? 2) l.{iten tulee kristittyjen

4
x

7
)

Hullcko s. 118-119.
Vasemrnisto a.joi kilvaastÍ uskonnonvapausl-a.in totetutta-
mista ja. teki slitåi vaalivaltin i'bsenäisen Suomen ensim-
mäi s i s sä valt i ol]i s i- s sa. va.al- e :L s s a.. Konmuni- s'b ei -l.l- e uskon-
nonvapausta.-istel-u merki'ts:L ma].rdo-l-l-isuu'bta "teh.d.¿,1 val-l.an-
lcurnou.s tatt ttp arl.î.rnentin puhri j al aval tatt . 5 o si a-Li d ernokra.at-
t:l.en lcanta al-lcoi tässä v¡¡.j.heessa. hier¡an laantua (lonka
llino s. 26-28) .
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suh.tautu-& lcys¡rm¡rlcseen kirkon ja valtion erosta? 3) Ì'Ti-

tentulee kristitty jen suhta.utua eduskuntav¡:.¡,r.1e:Lh.in?

.A.äne stäm¡tnen valt.l ol--l- i s i ss a vaal e i s s a k¿¡.t s of t iin lcrl s -
tityn suoranaiseksi velvol-lisu-udeksi, se,moin kuin lau-
suttiin arvostel-u sill-oisesta. sosial_idemokraat'bisesta

pu-ol-u"eesta:

ItSamall-a l¿:.usuu- kolcous m-i-

minen niihin ammatti¡rhdi.s
sos.lalid emok::aattis eeri pu
maassamme on lräytännössä
sanaa ja jumalalJ-ista jär
kfistitylle, jonlca tulee
tajana tässü maailmassa s

ip1'beenriiin, että kuuLu-
ksiin, jotka lukeutuvat
uijeseen, mj-kl-i puolue

e-L
acy

ol-
I

I

I

\

julkisesti asettunu'b Jumalan
jestystä vastaan, êi sovel-lu
ol--La. JurnaLan kunnian puoluç6
ekä opissa että elärnässä. rr"ft-'r

I,lsäksi kokous kat.soi, että ttkristit'Lyjen on syytä

säily'btääkseen hyväål omaa.tuntoa ka.rttaa valtioll-isla raie-

lenosoituksia, ku-l-lcueita ym. semmoisia samoin lcu-in kurrlu-

m:f sta työväenyh.dis'bylcsiin tai muÍh.in se-Lla.isj.-in seuroihi y¡n .49

vailcl<a. tämä vuoden 1917 kanna.notto meireekin ajall-ises-
ti tämä.n tarkastelun ulkopuoleller €i ole vail-la. ln-telenlciin-

toa ser ettåi Ïin kokouksen påiä'böksiin olivat vai.lcuttanassa

kansanedustaja.t leonard ilryppö ja Juuso Runtti (mf )x) sekä

ka.ns¿uredu-staja, saa.rna.aja. Iisa.k Hoikka.. Kaksi edellistä
ol-ivat kumpi.kin lähe'btä.neet kokoukseen 1cj-rjeen, jossa he

48 I{ava.s s. 179; HuLkko s. 177.
49 llulkko s. 177:' t/anhoill-islesta.d.iolaisten nuorisolca.svatus

lähtee vlelä 1970-1uvulla siitä, että moLernmat vasemmiston
päüpuolueet ovat l-estadiol-aiskristityn vi-hollisia, koska
ne ed.el-leen pyrkiväit ju-r"nalankielteiseen ja vaì-l-anicumouk-
selliseen yhtei.skun.b¡r.an. Tästä ks. J,lhani ul jas, yhteis-
kunta. voitosta voittoon s. 17-29. sRK:n julkaisuja. v.1970.x) Ieonard ityppö oli kansaned.. 1911-1921 (Raittil-a, iestadio-
laisuu-den rnatrikkeli ja bibliogra.fia s. ?-11), Ji'.u-so Runttiol-i kansa:red. (mf ) lgO7, tgOB, 1917, 1918 (Raittila, tes-
tadiol-aisu.Lr-d en ma.trikkel-i s. 177 ) .
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va.l-ittivat ed.usktu:nan (hengellistä") ilmaa ttraskaaksi ja

tukalaksirt sekä to'besivat a.ja.111sten. merkkien vij.ttaavan

si:Lhen, e'btä tti jäisyyden lcevät olisi jo tulossat,.50 Saar-

naaja lisak }loikka puolestaan vaikutti alustulcsellaan sii-
hen, että kristityn velvo-l.l-isu-us on osal-listua valtiolli-
siin vaaleihin, jotta krisbil--ì-isyyttrå alas repivü.t voima.t

eivä.t pääse mä¿irei.¿i.v¿j.än asemaan ma.a.n eduskunnassa. Kokouk-

sen lcannaksi l-isäksi tuli, että näiden p.tåätösten vas'baiseen

kdy btäyt.;rmiseen tthairahtunee'brt on saatettava rto jen'bamallart

- henkil.ökohta.j.sin puhutteluin ja pa::annuksentelrovaa.timuk-

sin - nou-dattama.an jårrjestön kuria ja säl)-ntöjä.51

Nlij-tä sosialismin ja e'benkj-n l<ommunj.smin vastais:La

påi.ätöksiåi. ei vanhoil-lislesta.dio-ì-a.i.su-r.rs ol-e koskaan kumonnut

tai mr-,-ubtanut,S?- Ne ovat .l-ii.kkeel-1e itsestäèin sel-viä , ia
n1-i-tä noudatetaan ainakin likkeen ydinalueil-la. mm. I(,.r_usa-

mossa vieLäkin ltojentama-Llarl rrhairahtuneitart seurapir-
E2

teissä. // Vasenrnistola.isu-us on katsottn vanhoil-]isles-

tadiolaisuuden vihofllseksi vielä 19?O-1uvu11a.54 Tätä

5O I'lulkko s. 176-1
51 Hulkko s. 177-1
52 llulkko s. 179.
53 Kuusamon kirkko

haastattel-ussa
::' , ,, eåsSäsl-estadiol-

nakaa.n l-estadio
ks. myös Kyllön

54. Iifateriafistincn
ei sovi l<ristit
Ly , sanoo va.nh.

17.
B0; llavas s. 179-180.

herra Antti Poukkul-a kertoi kirjoittajalle
1960-luvun puolivä]issä. etü¿i oikeanhenki-
aiskyì.issa èi kommunistója su-va.ita, ei ai-
l-alsten riveissä. -}träiståi "puhutteluistatlen ftKommunismi l(uus r¡nsst'¿rt s. 109-114,
mar.iln:anka.tsomus, jotr. vs.s€rnilisto edustaa,
11e; va.se rmistol-ain.cn e:i voi oll-a. kris'b.i.t-
est. lceskrr-s j

)
oh.to v. 1975. (Tuoriniemi r êm.

1r

I
haa.st. N:o 25-26 Seura 1975 a
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sarnaa 1900-l-uvu.n alussa julkituo'tua henk'eä e.dustaa myös

tuorein, sRK:n kesäseurojen yhteydessëi Raisiossa 28.6. 1975

annettu julkilausuma ja sRI(:n vuosikokous lurussa 28.6, j97j

sekä puhujain ja seurl¡.kuntavanhisten kokous Z-l .6.1975,
joissa ka.ikissa asetutaan tiukasti val.litsevan yhteis-
ku-ntajürjestyksen kannall-e, Perhe on yhteisku.naan perus-

solu; kasvatuksessa on lasten eritasoinen lahjakkuus otet-
tava huomiooni kurit'bomrius, l-aisku.u_s ja t;'ytymättömyys sa-

moin kuin kapinamieli ovat syrrnilcsj_ luettavla; Jumal_an

pel-ko, i.sänmaan rakkaus, si.isteysr hJrvät tavat ja hillitty
käyLos katsotaan tärkeüksi lapsi-L-Le opettaa vars.i-nkin nyt

'rlcur. kurittomu-rr"s ja. vllkival-'ba ovat saamafisa. entistä enem-
Ã|;

män siia¿tt ."

123. Ydj-na]ueid.en ilmas'bo

Vanhoillisl-estad.j.olaisten saamat 3rdinalueet on jo

edel-l-ä hahmo'beltu (ku. myös liitekartta B.). Tutkittaval-
ta ajanjaksolta ei ol-e sa.atavissa ji-i.senlue'i;telolta, koska

va¡:hoill-isf estadio1a-isurls organisoitui Suomen Rauhanyhd is-
tysten l(eskusyhdistyksen perustamisen yhteydessä v. 1914.56

55 Main.i'buÈ kokouspåiåibökset.
kir j oi tta jalla. -llainittalco

lehdi stömomi steet pä.ätöksistä
oilr että näitä päätöksiä on
ulistaa mm. lehdistössä (t¡istä
RK-l-a.ise'b ovat tehokka.asti mu-

SRK hal-rinnu't'beholrkaasti
ÍrÍr. Seura N:o 25-26/75).

J
S

ka.na vaa.lj.ta.is'l,elussa. 1975; lrokoomuksen ehcrokkaanaon mrn.
sRK:n påiätoimikunnan jr,isen ev. evp.Erkl<i Reinikainen. Ilän
on vanhoi-l-].isl-estad iola.isterr kanta.na. ilmaissu'b, että va-
sernmÍston ajarna nlaterial-isn-t ei sovi kristity1i-e, eikä.kristitty siten voi ol-la vnsernmistola.inen (îuorj_niemi,
il'el-evisiosotamme kyllä lcestäèj. päivänvalon, Seura. Zj-26/7j) .
I'Iaavio Arl s. 80.

I

56
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Rauh.a.nyhdist¡r.l¡sstr syntyiviit sJ'rjäser-rdu1lle vasta pal-
jon mlröhe:nnin, esim. Ku-rr.samoon ensi-mmäi.nen vasta. v. 1935¡

mutta seuratoirninta oli tÍetenl<in koko ajan säännöl--Listä

aina l-iiklceen syntyajoilta.5T Rauhanyh.dist)¡ksiä on kui-
tenlcin edel-l-er:n suhteel-l-isesti eniten Koi]-l-isrnaal-la, iL-
meìlee SiìK:n vuoden lg74 'bi.J.a.stost,o.58 Sarnoin on pekka

Raitii..l-an i:rulcaa.n vanh.oi-1.-l-islestacliol-a.isrr.r:.s säiJ-.ynytrfÐuh-

taimpanatt Koill-ismaalla, er:ltyisestj. I(u.r,r-samossa ja pudas-

jä::ve11ä, jotÌra ovat sen ydina]-ueet viel-Li. 197O-l-i:.vu.l-l-a.59

57 {äppa 0ss1r Silmri.ys l-estadiolaiskristii-lisy¡rden vaiheisiin
Krru"sarnossar Ku.usamon Seurakun'ba v. 1675-1975 s. ZB

58 SRK:n arkistosta. ernnetut tiedot jäseni.stij. Oulun läänin
al-u.eella. l.{oniste, joka kirjoitta.jalla. Lîainitun til_aston
roulraan Ktr-usa.mcssa on 15 aktiiv:i.sesiti toimivaa rauhanyhdis-
tys'tiå, Taivalkoskel-ia 11 ja Pr_r.da.sjii.rvel]ä 1?> yhd_i.styêtä.
Jäisenma.ksr:-n ma.lssa.neita o11 v. 1974. Ku-us.a.mossa. hleman yri
1000 henkil-öä, Pudas järve-l-1ü yli To0 ja Taivalkoskellâyli 759, Nämä ovat suhteell-isesti ko::keimpia. l-ukuja koko
va.nho i l-li sl es t ad i clai s es s a. li ik]re es sä. I(u.ñ Kur.'-s amós sa on
noin 4.000 taloutta, Puda.s jrirvellä noj.n 2,goo ja Taival-
koskel--l-a 1 .2-oo, .hava-ttaan rauh;:nyhdistysten jä.sen-i-a. ture-
van noin 10-20 %:iin tal.ouksista siinafin tapaulrsessa, etbä
mol-e¡nmat va.nhernmat icur.rluvat ::i:.u.hanyhdistykseen. lestadio-
laisuuden vaikutu-s seudun elä.måilin on lcu-i.tenlrj_n st.tr¡_rempi
kuin näiden lulcu-jen perusteell-a voi pi:äteJ-lÊi. vu.oden 1974kirkol-li svaal- ei- s s a l- es tadi o1 a.i s et saiv at I(u.r;r.s amo s s a. va.l--
tuuston va.al-eissa 49,5 % annetuis'ba. ä¿,i.nist¿i ja neuvoston
vaal-eiss a. 46 .7 96 anneti;-ista å-i¡'inlstä. Taivaj-kóslcell-a les-
tadiola.iset saivat val-tuustopaitcoista 47,9 % ja. neuvoston
rla-tkoista. puolet. Pu.da.sjürveJ.-I.ä lest¡¡.dj-ol-aiset saiva.t sek¿j
neuvoston ettü val-turr-ston vaal.ien älj.nis'båi puolet. tfuita
vahvoja ryhmiåi olivat kaikissa serrraku-nnissa keskustalai-
!et ja kokoornus sekä sitoutu"mattomat. Vasemrnis'bon yhteinen
¡iä.nimü?irä jrii ka_ikissa kunnissa noin 5 ,c,rtiin. (Koillissano-
mat 16,11. ja 19.11 .1975)

59 Raittila Pekka, lestadj-olaisr.r.r.r-s yhte-iskunnall-isena ilmj.ö-
n¿i.. Radioesiteknä 25.'l .75. Täst¿i mJrös Raittil_a pekka,
I,es'ba.diol-a.isu-us historial.l-isena ilmiönä. lyh. esitel-mastä
Oul-r:.n historiasetrran teema.il_l-assa.. I,j-itto 26.2. 1975.
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Sama ilmenee myös plispantarkastuspöy'Läkirjoista 1900-

l-uvu-n alussa, joissa todetc.an l-estadiol-aisuu-den olevarr

vallitseva uskonnollinen l-iike seud.ull-a.60 Koil-l-ismaa

on sÍten ainoa ilmastollinen al-ue, missä vanhoilÌisles-
tadiole.isu-us on yksin vallitseya¡,raherätysliikl<eenä ja

kirkol-lisena ilmiönä. Pohjoisempana vahvoja alueita
ova.t Rova.nieml, I(erni ji,Lrv-L ja Tornionjokilalkso viel-ä

189O-l-uvulJ-a, jolloin 6O l5 vi-iestöstä katsottiin ol-evan

Lestad.iolaisla, 61 mutta kaikkialla I(oil-l-ismaata. pohjoi-

sempana lestadiol.a.inen hajaa.nnu-s rikkoi alkuperäisen

Lestadiola.isen ilnaston, kuten seurakuntien kertomulcslsta

ja piispa¡tarkastuspöytäkirjoista mm. Kuo1ajå.rveJ-lä,

Kernissä ja sen ympäristössä. on havaittu.

Vanhoill.isl-estad iol-a-inen )rdinal-ue korreloituu
h.yvin sen al.ueen kanssa, jonka sosial-ismi näki 1900-1uvun

al-u-ssa erlttäin vailceaksi va.l-loittaa. Työväenyhdistykset

syntyivS.t Koillismaall-e va.sta 1906-1907 ja elivät kitu-
liaasti.62 Toimintaan e1 saatu mulraa.n juuri ketään mui-

ta kuin muualta tul-r.eita ttlento j?:.tki.ä.n63 . I{anta.lcu.r:'-salno-

laiset eivlit Kansan llahdon ra.porttien rnu.l<a.¿n antaneet

rauhaa. tfed.es näiden omassa tal-ossaantt vaan |tnuorukaisista

60 l(ertomus Kuusamcn seurakunnan ti.l-asta. 12.-13.8.1905. Iraa-
timrt khra .Antti Gummerus. Pi1spantark. pöytäki::jat
1905. 0144.

61 ilolonen Jouko, l4aa.laisliitto-kesku.stapuoLueen suhde
kirklcoon 1906-7 1 . f,iitto 12.7 .1975.

62 Kyllönen s. 19; Toimintakertomus Ku-u-samon työväenyhdis-
t¡rksen 1O-vuotisesta toiminnasta 1906-1916 s. 2.

63 llo.imintakertomus Ku-usamon ty:n 1O-vrro'b:Lsesta toiminnas-
ta s. 2-7,
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ja virkamiehistä a]kaen. . . tuleva'b s.lnne räyhäÈimä,ö.n, .64

Sosia.listiagitaattore-iden ra.irorttien mukaan mikään seutu 
.

Oulun l-i;.äniss5. ei oll.ut niin vaikeasti valloitettava lcuin

I(oll-ismaa Kiimingistä Kuu-samoon saakka. ltTiinpä mm. nimi-

merkki rrJehurr rnatka::aportissaa.n Kansan Tahdossa 28.1?-, 1906

kertoo yksityiskohtaisesti, lcuinka koko fijokiverrsi oli
nli.n va.il<easti 1ähestyttrivä, e'L Lei 'bahtonut missi,iiin saa-

da huonet'ba puheen pitoa va.rten, ja. jos sa.i-kin, olivat
l-estadiol-aiset etupäässåì. ja kaup¡riaa.t, virkarn-iehet ja isä.n-

n¿it sosi.al-ismia vastustamassa tahi estümässä, et i;eivät

ihniset menlsi soslalistia kuu-ntel-emaa.n. L¡esto.diolaisuus

ja manlaisl:Litto, joka j-hmisten uskonnollisia tuntei.ta

hyvä.lcsi kåiyttäen on Itpiru1lista kylvöåi.¿i.nil Koillismaalla
'behny'b, kulkeva.t sie-L1ä ItJel^ìuntt mul,aan käs.ikii.de""ä. 65

Uskonnon ja maalaisl-ii-ton Kansan Tahto useassa. muussakin

yh.teydessä näki ol-evan läheisessil yhteistyössä Kuusanon

seudull-a.66 Maalalsl--i-:lton yd.j-na.lueet monissa kohden osu-

vatkln yhteen, kuten mm. PeÌc.lca Ra-ttti1a.67, Jouko Tolonen68

sekä ma.ala.islij-'bon synt;'aiko ja 'blr.tkinu-t 1is. Tytti Iso-

Ilookana ova.t todenneet. f so-IIooka.nan rnu.lcaan rnaa.l-ais-1ii-

ton nenestyksen keskeisirnpiåt h.avo..i-ntojtr oli yhd:i.stää maa-

seu.tu.väestön ongelmat ja .yh'beislçu.nna-l-l-iset tarpeet h"enki-

siin. Sosia.llsm:Ln per:usvirheitä taas oli, että. sil-l-ä oLi

kielteinen a.senne uskontoon, tnikä ei menest)rnyt seud,rilfar

missä uskonnol-11sr"¡"us vars.i.nkin lestadiola.isu.us oli vankkaa.

Kansan Tah.to 27 .4..19O-l .
n Jehurr, I{eråi'bysma.'bkoi-Lta
Kansan'Iahto mm. 20,2. 19

69

64
65
66
67
68
69

,
o7

Kansan Tahto 28.12. 1906,
, 29.4.. 1908, 28.3.19O'l t 3.10,1907

Pekka. Raittila em. lci::j. l-i.itto 26.?-.1975,
Jouko ToLonen em. kir j . lii'bto 12.-l .1975 .
Iso-lloolcana. Ty-b'bi. j'4a-alaisliiton synty Onlussa. olj. monien
teki jöiden Lul-os . l,iitto 4..6 ,1975 .
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N¡iitä käsityksiä tukee myös tässä esityksessä saatu I
I

tu1os.

Prroluepol1ittisesti koil.lisma.a.la.iset osoittau.tui-

vat jo 1900-l-uvun a.Lusta. lähtien keskj.tien kulkijoiksi,
maalaisliiton ja va.nhasuomal-aisten kannattajiksi ja ovat

tässä kannassa pysyneet aina 197O-luvulle saaklca. Uskon-

noll-isesti he valitsiva.t samanl-a.isen maltillisenr"nan van-

halesta.diolaisen tien kuin että olisivat lähteneet yhteis-

kunnanvastaisen uudestiherätyksen mukaan. Ratkaisevaksi

teki jäksi koillisma¿;.laisten tällaiseen uslconnolliseen

val-inta',,n näyttää vaikuttaneen Juhana. Raa.t'bamaan matkat

Koillismaall-e vuosina 18BO-1884. Sa.¡:rnamatkat, jotka tämä

vanhus teki, suuntautuiva.t Kemi järveltü Kuusamoon, Kuusa-

mosta laivalkosken pohjoisosien kautta Pudasjärvelle,

sieltä edelleen Ranuan kautta Rova¡ieme]-Le. It{yöskin Kuo-

lajärven Hautajärvi, Kuola.jürven etel-äis j.n kylä ol-i hänen

rnatkojensa kohde. Tämä reitti ja näiden kolmen nratkan yh-

te;rdessä hahmottunut uskonnollinen ja yhteiskunnallinen

ilmasto sarnaistuu hämnästy'btävästi erittåiin vahvan maa-

laisliittol-aiskeskustapuoluelaisen ilmaston samoin kuin

vahvan vanhoili-islaestadiolaisen ilmastonkin kanssa.

Raattamaalle jäi erityisesti Krr-usamon uskonnollisuudesta

1ämmin mu1sto.70 Raattamaan matkoja tutkinut Sa¡nuli Pen-

tikäinen katsoo, että Raattamaan kaikkialla nauttima arvo-

valta ja håinen maltillinen, sovittel-eva asenteensa kaikkeen

70 Pentikälncn SamuLi, Juhani Raattamaan matkat Koillis-
Pohjanmaal-le 1BB0-1184. Scrj-pta. llistorica TI Tomus II
s. 218.
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oli se telci jri, joka piti lestadiol-aj-suuden yhtenäisen¿i

jr-,-uri Koi1l.isma.a.l-l.a mjröhernpinä hajaannuksen kausina. 7 1

Koill-isma.al-a.isten asennetta uskontoon, el-ä.måir.in ja yh'beis-

kuntaan kuvastanee erälän Raa.ttamaan allcala.j-sen mu.istelus,

kun h.än kertoo ihrnisten l<aukaakin tulleen Raa'btamaata

katsomaa.n: tfse Raattamaa puhu, e:L röyhkeilemä-l.l-ä, mutta

nèlin va.Ín tava]llsesti. . . Se oli semmonen leu-to saa.rna-
no

mi-estt. t ''

Tällaista. maltil11sta, sovittelevaa ka:rsaluonnet'ba

hei ja.staa. erityisesti ku.usarnolaisissa. samaan aikaan knih-

tisopimusten purlcam:Lsen yhteydessä tehty havainto, että

kun sopimuksen purlramisen estäminen nühtiin ma"hd.ot'tomak-

si, valli'tsevaan ol-ot j.l.aan mukautumj.sta. pj.det Liin väl-ttä-

mä'btömåinä. .iu.hte:l-den klrisirinti.sti,: val'L.iovaltaa:rr r¡ä-l-tet-

tii-n - tois.i-n inr-in l(ttolajä.rve1l.åi - ja va.J-tionahdin vai-
kutu-svalta otettiin reaal-isena tosiasiana. huomioon, var-

s,i-nkin kun oletettiin Srromen val-tiorn¿:hd.in takana oleva:r

myös Venäjö.n suurvall.*rr77 jonka mahdin Klr.usamo rajapi-
täjai.nåi oli aina jor:.ti-lnu-t ottamarn huomioon. Uskonnollis-

ten ja poliittisten tekj.jöideir huomioon ottanrinen on kai-
ken kaj.l:kiaan I(uir"samossa ja lå;"hiseu-dulla o-l-lu.t pitlcrån

historial-lisen kehityksen tulos, va.rsinkin ku-n etenkin

lcurisamol-aisil-la on aina ja. erityisesti au-tonom-i.an ajan

71 Pentikäinen s.
72 Penfikåtinen s.
73 Iler.lrinheÍmo s.

225-226.
222.
1 00.

)
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lopussa val-vottavanaa.n tal-oudell.isia etu_ja. rajakaupan

muod,ossa Venä jän puolel.l-a. 74

Kaiken lraikki a.¿r.n l<oi 1.1 i smaa.l-a..i-'s t e:n nskonnoll-i strus

j a pol i i tt j- s en il-rna.s bon vaì-int a o s o it taner¡e.'i; lråi.'tåinnön

'bajua, josl;a. kaj.ic.lti e-l-::.rnisen Ìiannal-ta. ed.ullisj.mrniksi

osoittautuneet teki jät va.littij-n paJ-ve1.ena.a.n ihmistð" ja

al-rlet.b a. Nä.in vanhoi J.li s1 es t a.d.i o-l-ai su.ud.esta, maala.j- s-

1j-itto-vanha.suomala.isui-rdesta. ja osuustoiminnasta tuli
yhteistyövällne, jolla olo ja pyrj-tti.in lcorj 

"u^^"o.75

15 . Uudesti.herätys .ja sosialismi

lesta.diolaisen låihetysyhdi styksen el-i riudestih.e-

rännej-den toiminta keskitLyi kuten on niihty pa.kanalä-

he'bystyöhön. l'{u-tta myös sisåilåi}retystyötii. te}rti:ln. Ilä-

hetysJrhci -i stylcs en Ke s knsl- i i t on vu o s i kol<olr.þs str lce slci t tyi -
vät lg}g-1g2O ja. rn¡rö¡srirninkin pår.ü.a.siassa OuJ-un.n, iolca oli
kuten vanh.oil.l-islestadiolaistenkin ha.llinnol-l-inen lces-

kr-rs.76 pöytäkirjo jen sisältö krr.vastaar että keskr.rsliit-
'bo keskitLyi lähetystyöhön ja ihm-í-sten aineellisen Ïr¡id.:.in

lievittljmiseen. Yh.teiskunna.ll-isiin ja versi-nkin puolue-

poliittis:L:Ln as1oihin se våiltti lcajoa.mista.

7 4 Erva.sti Seppo, Ktr-u-samol-ais'Len )'h.teyksirj. Viena:r-I(arjalaan
ilme vu-osisadan vaih'beessa. Jouko VIf s. 90-101 ;Ju.haniortesa.lmi, Porot al-oud.en pi.ì.::-Lssä val-l-inneet kosketukset
ohjois-V.ienan ja Ku-usamon väl-illä. Jouko VII s.102-1?-9.

V
K
P
lt
0

75 ästä yhteistyös b¡i
suu-skauppa 1907-19

vuosikynmentä 1924-
7 6 lesta.d:l'-ola.isten läh

ks. ûuïì. Vj-rranniemi Teppo, I(uu-samon
67 s. 5, Kuusarnon Osu.uskagËBn. neJ- jä
64.
etysyhdistysten Kesl<usli j-tto r. y. :n

vrlos j kokou-sten pöytr;.l<ir jat 19O9-2O, 1922-?_6, 1928, 1930-41 ,
194"s-44. lestadiana. 2. Ol:'fltr.
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Uudestiherätyksen orga.:risaation käynnistyessä 1907

ja lähetystyön kenttäverkkoa.l-uotaessa näkyy, että toi-
minta keskittyi juurl alu"eille, mikåi s. 230-235 on hah-

moteltu. Koil-l-isma.¡n a.lueelta yhdistyksen toimintaan ei
saatu muka.an montaka.a.n henkilöä.. Raja.tapa.u-ksi.a oliva.t

I(ern.i. jü.rv.i ja Rovaniemi, jossa oli molempi-a leste-diolai-
surrrlen haa.roja rinnal.:kain, kun taas I(emin seutu, Oulu

J¡rnpäristöinen ja. Pohjanrna.ai'ì. rannikko ai-na Yl-ivleskan lror-

l<eut'ba myöten ol-1 va.rsj.n 'tij.viisti mrlkana. Samoin uud.es-

tih.e::ätyksen kanna'b'bajia tava.ttiin myös Ka.inuust 
^,77

rLsiamlesl-u.ettelossa. esir.ntyvien nimien ja. h.a:rkit1,ujen

jiì.senten m¡j.ti.::¿i on varsin pitkä.lle suora.an verrarìnollinen

kunnan punaj.su-Lr-teen, 1u-kuu:rottama.tta l(ainuuta, jonne asia-

miehièl kerrotaan ol.evan vaikea saa.da, puhurnat'balraan van-

hoil-lislesta.cl.i ol-als esta Koil-l-i smaasta. Ktrus amo ss a. ol-i

al-kuvuosina. yks.i asiamies, Pu-da.s jlrrveli-ê;" pari, mutta jä-

senten sa.am:Lsen nämä. ilmoj.ttavat vc.ikea.lcsi.TB Sen s:L jaan

muissa, poh-ittisestj- puira,is,Lna es:i.intyvissä kunnissa

u.rr-destiher:iit;rlçssn 1ähet;'syh.di.st;rlcsen asiamieh.iä oli pi e-

nj.ssäkin pitä.jissäi, üseita. ja. heida"n hanlçkimansa jåLsenmäärä

nous-t jopa. usèisiin kymnreniin. Kemissä, Iissä., Kittil-ässä, 
,

Sodanlcylässä, OuJ-un eteli.i.pu-ol en punaj-sissa pitä.jissä. ja

jopa karrkaisessa Kuolajär'ven pitäjäs;såi. yhdi-styksen asla- j

miehiä. ja jä.senia. oli.79 Ra.tkaisevaa yhtey'btä uudesti-

herä.tylcsen ja sosialismin kesken ei tietenkä.än tämän pe-

rr'stee-l.la voi tehdä, mutta häm-":ästytt.d.vii..ssij. määrin uudes-

77 SII lla.araosaston Paikallisasi.amies'Len luet.betot 1907-21.
lestad:Lana 2 Ba:1. OMA

78 Em. jäsenluet'celo jil- si-ihen tehdyt huomau"tukset.
79 3m. luottelot.

I
I
I

I

;
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tiherätys ja kommunlsmi sopiva.t elämär..in rinnakkain, ja

kun yleensä lestadiolaisuuden ja. sosialismin-kommunismin

lcesl<j.n¿ilsestä yhteydestä puhu-ta.an, lcys;rmys on juuri tästä

uudestihe::ätyksestä, jonka. asenne laj-toslci:nkkoon oli po-

liit'bisen heräämi:;en kauclella kielteinen. lesta.tllolai-

su-u-s tä.ssä rnuodossa. siten raivasi tietä sosialisnil.le ja

komnunisrnil-l-e ja. saraaistuj- radikalism1ssaan poliittisiin
ja yhteiskunnal--l-isiin l-i:l.Ìclceis.i-j.n niin, etLä rajan veto
trmaa.l-1-1s j-inIt radikaal.iliikkeisiin j¿jj- suorittanatta.

13 1. Kannanotto sosial-i.smi.i-n v. 1 919

Kr.r.n uu.destiher3i'bys kesklttyi pakana.låihetyst¡rþþe¡

ja opillisiin ki'symyksiin va¡.tien uskovaisel-ta todellis-
ta lca.tu-nusta ja ja.ticuvo.a parânnustarS0 jäi sen asenne

J'h.teisku.nna-L-l i.s:L.in kys;rrnylcsiin sel-lceils.';i ratka,isernatta.

Tänii on va;:sin pltlcåilJ-e johtunu-t si.:Ltï.kin, että utrdesti-

herätyksen kärjessä ol-i pappeja, jotka kykenivät opiJ-J-i-

sista. kysym¡rþsist.¡$ lcesku.stel-cmaan, mutta tämän seika.n

paino'btarni s ell- a uudestlhe::å1tys r¡i erotti 1 i ilclreestä. maal-

likoita, joita taas vanhoill.islesta.d j.ol-a.j-su-r.rd essa of i
runsaas'ti. Nänü puolestaa.n ltterveen ma.a.ti.aj-s järjentt

mr-r-kai s es t i. yrnnä::s ivät yhd-ì- stàiii uslconnon yht ei skunnalli-

s.ii-n kys;rr¡¡r¡s11t ja paniva.t sen osi'btai-n palvelernaa.nkin

ni.itä

Tämän osoittaa tapa, jol.la uu.destiherätyksen kanta

sosiali.smii.n hahmottui .

Ire s t a.cl :L o I ai s en }ähe t¡¡syhd. i. s tyl<s en p:;ät o i milcu"nnan

(hal.litrr-ksen ) pöyt¡:kir joissa. ei näy minl<¿.;iinla.j.sta. lcannan-

SO 0pi1.L j. s i s t a eroavtruksi s t a. vanh.oi-l. -l--i s t en kans sa ks . I{avas
s. 182-195.
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ottoa sosial-:Lsmiin ennen vuotta 1919. Tällöin, heinä

kuun 5. 1919, päö.'boim.i-kunta käsitteli maallikkojäse-

nen fisakki Ahon lrirjeen jossa. täm¿å esittij.ä yhdi.styk-

sen käsittelevåln ja tekeviin pä.ätöksen kysym¡rþsessä

Itl'Iiten kristittyjen on su.hta.udu-ttava aj-karnme sosialis-
miin?rr. Kirje lnerkittiin'biedoksi saatetu.ks-ì., mu.'tta

siihen ei otettu minkiiiinla..lsta. lcantaa.Bl

Asia tul-ilcin sj.'bten esille syksylJ.ä 7.-4.1O.1919

Jala.s jlirvelLåi piCetyssir. y1eisessä ylimäärä.1sessä kokou.k-

sessa ilman, ett?,i. pil.ätoimilcunnall-a olisi sij_hen ol-lut

esitys kokouksen l<annaksi. Kysymyksen a.l-u.sti Iisakki
Aho, joka oli lrotolsÍn Jala.s jiirveltc.. Iiä.n alo:Ltti
alr,r.s'bu.ks ens a. v ert a.r:-lrs el- 1 a. rild.-aas t a. mi eh.e s'b ä j a. ],as a-

ru.lrsesta. ja näin osoitti, et'bä. nylcyaikanalcaan ei hyvin-

vointi jalcaannu ta.saj.sesti. l4aase'-r.dulla va.rsinkin ovat

yhteislru.nnal-Liset epäkohdat srrirret. Rikl<aamnat siellä
niin ku';n lcaupungeissakin sortavat väh.empiosaisia, milcä

ei ole Jnmala¡ ta-lr.d.on mukaista. Vtiä.ryydel1-ä ja kierou-

della kisl<otaa:r köyhiä ja sorretaan heitä, mj-nkli vuoksi

ei ol-e ihne, et'bä valveutunut köyhälistö on kä¡rny'L tyy-
t)¡rnä.ttöm¿,:ksi. Alustaja näki sen vu-oksi ]uonnollisena

1lniönl-i sosialismin nousun ja katsoi, että uudistulrs.ia

on saa.tava l-ainsö.ädännön kautta, êi laisku.¡":-de-l.La. tvö-
lalroill-a. eikä kohturrttomilla a]-lcan kiskomisi-1.1.a.. Sosia-

lismi oli håi.nen rn-i-e'i est¿i.¿in joutrr.nut h.u-onoih.in käsiin,

B1 IIIH:n päi,i.tomikunnan kolcouspöy bäki:: ja 5.7.1919 18. $.
lestadi-a.na 2. Ca:l OYIA
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jotka joh'bavat ymmärtäm5.t'bömän kansa¡r harhaan. Seurauk-

sena on kansal.-t.istunnon ja isänmaanrakkauden heikkenemi-

nen. Jos sosialidemokrat-la ei olis tãitä vi rhe'btä tehnvt.

ei Suomen ka¡:sa koska.an ollsi. joutunutpunaisen terrorin

uhriksi. sanoi Aho ja jatkoi: rrl.fi-rt'ba. kun Venåj.jän raaka-

lais joukot murha-aseitten kanssa sai kansa.mme kelvottomim-

mat ainekset .¡il-liinr ia kun on al-ettu kapinoitsemaan ei

vaan Esivaltaa, va.an vielåi.påi. Juma.laa ja i'Iänen sana.a.nsa

r¡asta.an, ni-in ei mik¿i.iln ;rþf,s1skr¡.nna.J-l.1nen ja ta.J-or.r.delli-

nen 'bolnenpide tul-e nestymään n¡i.lssä oloj.ssa. Aj-noastaan

elëivä kristill-isyys voi menestyä, jos se sisäl-tij.ä sell-ai-

$en Jumal-an valtakunnan voimetn, joLta se eri kansalli-

suuksia. pystyy sul-a.ttamaan yhteiseen sydämeen. @][[
Juma-l-¿rn tunto .i a. el-ävä ka;nsallis'Lunto lärrunittävän isän-

maanrakkauden kanssa ova.t ne voinat. iotka tekevät he1-

kotkin kansat voimakkaiksi i a. niiden olemassaolo on i,'jäti

tu,rva'ttu. It{utta. ku.n nämä henkiset voima.t ri:Ls'Letään kan-

sa-Lta. sifloin se villiintyy e1äimel-liseen til-aan. iosta

on sefvänëi. todi.sttr.lcsena'or.r.n aÍnen kaoina ia sen iåilkeen-

,'l ät L¿imåi.t karrhistu-b'bava.t työt ."82

Ilsa.l<ki Aho ehdot bi alu-s'buksesso.a.n, e'ttä lcristit-
tyjen on teh-tåivä selvåi pesäiero sosj.a.-l-ismij-n, koska se on

tr suunnâ.'b'boma.n kar:.as oikea.sta sos:Lalj-srnj-n aatteestarr jouk-

konsa johtanut. Toisesta tai toisesta kristititn on ehdot-

tomastl luovuttava, va.a.ti al-u.sta.ja. Hä.n esitti hyvä.ksyt-

tüviiksi seu.raavat ponnet :83

A2 Iisa.kki .Aho, t'1j.'ben kristityn on su.ht¿¡.t.r-<i.uttava. aikamme
sosia.l.ismiin?. Alustus fr.LH:n ylim. kokouksessa 3.-4. 10.1919.
lestadi-ana. 2, Cazl OiqA

85 fisaklci .Aho, em. alustus.
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1) ttJos kristitty tekee itsensåi sy;rpääksi tav¿.ran,
vâ.rsinkin e.i.intarpeitten tavat'bomaan hinnan kis-
komj-seen ja l-ain kiertämj-seenr ofl håin oleva seu-
raku.ntalcuri.n alai-nen.

2) Jos kristitty tunnustaa., ottaa. osaa tai pu.olustaa
sosial-ismin aa.tet'ba tai sen toÍmintaa sel-Lai-sena
ku:i-n se nykyään ilmenee maa.ssamm.e, on ha.n oleva
seurakuntalcuri.n a-l-a.inen. rr

Kokoulcsen pöytåiìrlrja. e:L tee sel-lcoa va..j-lcutuksista,

m-Ltil al-ustus a.i-heut'bi ej.l(¿i seiklcape::äises'ti lcerro kokouk-

sen kulusta. Pöy-bä)rirja toteaa. lyhyesti kesl<ustel-ussa o1-

lun al-rrstajan kanna,l-l-a sekij. käyneen i-Lmi, ettri rrmuutamat

uskonnol--l-.isetkin ovat soenneet kannattamaa.n sosialidemok-

ra.tist¡. lj.ilcettä, joka kuitenkin niin sel-väs'bi toimii
nykyåiåin antikristillisessä hengessä. 1r Kokouksen mieles-

tä ei. sella.isia r¡o.i pi-tää kristittyinä. rrPuhujain pitää

pulie.i- s s aan valai s t a harhaa.nmen.n.e i tä, mi 1.1 a.j.nen s o s i ali smi

todel.l-isr:-udessa. on ja. varoittaa sella.:Lsesta eksytyksestärt,

lau-sui kokous. Kokouirsessa. myös toivottiin, ettü asiasta

kirjoitettaisiin lluu-tavan ltänessä. Toj-saal-ta taa.s ko-

kouksessa vali'beL'c-iin sitä, että uskovalsten kristitt¡r-
jen joukossa. on ilmennyt Itva.rsinkln. r¡i-Lme vuosinart sel--

la-i-sia, jotka. elä.vät ahneudessa ja tekevüt su.oraa vää-

ryy'btä ja sortavat );öyhiä. Nj-in kokous'oäütykin esit'bämään

toivomuksen, rrettä puhujat puheissaan ja kirjoituksissaa4

teroitta.isivat krl¡-l-iaisuutta lakeia ia esival-taa kohtaantt.34

Jal.a,sjärvelä.isen Iisa.lcki /thon al.ustus lähestyi siis
erlt'täin pitkälte vanhoiLl-islestadiolaisten kannanotto ja

vuosilta. 1906, 1907 ja 1917. Kuitenkaan ei tämä ka¡:ta

mennyt läpi, vaan kokoulcsen viralliseksi juJ-kilausiimaksi

84 Em. Jalasjärven ylim. kokoui<sen pöy-bäkir:ja.
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tuli paljon lievempi kanta, huolimatta kansalaissodan

}äheisyydestä. I'luomiota ansaitsee, että Ahon alu-stuk-

sesta on vedetty yli sel-l-aisia kohtia, joissa kajotaan

kansalaj.ssodassa. tehtyihin punaisten juJ-muuksj-in. Te-

kil{ö alustaja itse poistoja ennen alustuksen pitoa vai
onko nhmä kohdat yliviivattu jälkeenpäin, on rnahdotonta

pi:lr,iteJ-lä. Kokoul<sen lopputriloksen ja päå,l.toimilmnnan

hal-uttomuu-den ko. kys;'m;'5trä kohtaan huomioon ottaen, on

helpompi asettua jälkimmäisel-le kannal.-Le. Joka tapauk-

sessa tåim¿i.n jälkeen ei uudestiheränneilLä ole viraLl-ista
karrtaa sosialismiin eikä kor,mun-ismiin, ja ku.ten edell-ä

vanholl-l-islestadiol-a.isr.rutta käslteltäessä on nähty, vain

vanhoilliset ovat karkottaneet joukostaan sos1alistiset
ja kommunistiset ainekset, jotka taas ovat 1.ö¡r'f6¡u"tr

kod-ì-n kommunismista tai eläneet hyvi,issä sovu-ssa uu"desti-

heränne:Lden kanssa.

Uudestiheränneet ova.t ]ryl]ä v¿ral-ineet h;'y1n¡in tar-
kastj. sj-veeL-l-ist5. ti.laa, vastr.'stanee-b al]loholia ja toimi-
neet kansalaissodassa hätä,¿ikärsivien hyväk"i.85 Ile-idåin

toimintaarrsa. on, kuten vuoden 1919 kannanot'Lokin osoittaa,

lähtenyt inhimllliseltèt ja sosiaal-isel-ta pohjalta eikä

n-tinkään yhteiskunnal-lisen tarkoitu.lrsenmukaisuuden ja

valtapolitiikan kannal-ta, kuten on laita vanhoillisles-
tadiolai.s essa liiklceessä.

85 Pesonen l{ertta, lestadianan esipuhe. 0l4A
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132. ILmastolLlset raja-alueet

VanhoiLlislestadiolaj-set ja uudestiherärineet el-1-

vät sekaisin ja rinnakkain va.rsinkin Pohja.nma.al-l-a. Yh-

tenäistä il-mastoaluetta }<umpikaa.n ei siis saa:rut h.altuunsa

sieJ-lÇi, eilr¿i. näj.n ol-1en ku.nrnallakaal:t ol-l-ut al-ueel-laan nj-in

domj-no-tv¡.ra vaikr-¡-tusta. alueensa .i-lrr.astoon, että ne olj.sj.vat

kyenneet ratkaj.sevasti vaikutta.maan sosialisrnin leviä-
ri."u"a.86

Sen s-i- jaan vanholllisl-estadiol-aisal.ueil--La kuten

Rova.niemellä ja l(oillismaa.lla vllestön asenne uu-teen hei-
jastu-u hyvin kielteisenä. Paitsi sosial-ismia vastustet-

tiin myös uudestlherännei'b¿i näillä aluellla.
Uudestiherännej.den rnatkasaarnaaja tfatti Junttila

kertoo matka.kerbomulcsessaan vu.odel-ta 1909 sêüra.o.va.â. 0u-

lusta Kemiin mentyci.än hänet siellü otettj.j-n hyvin va.staan.

Rovaniemeflä tten nähnyt n.ttiLåin erinomaista va.ikr.r-tustarr.

Kemi järven pap-rilassa kylJ-ä otett:Lin h.yvin vastaan, mutta

rrerimiel-lsiärt seudul,:.a ofi en:ln osa. Ha.utajärvellä, Kuu-

samon rajakyÌässä - missä Raa.ttamaa. 1B8O-}:vul.J.a kävi

moitittiin häntü siitä, että hän teki lähetysf,yötä. Kuu-

sa.mon kj-rkolla Junttil-a etsi saarnaloaikkaa koko päivän,

86 Soslalistinen Kansan T'^hto kyl1ä syyttää lestadiolaisuut-
ta va.stusta.jakseen mm. Yl-ivieskassa. (Kansan Tah.to 4.4.06)
Oulaislssa, Vihannissa. (KT 4 .4.06), Kenni jèirvellä (Xl 11.5,O
Uskonnon vaikutusten pelossa lehti julkaisi pääkirjoituk-
sen 7.7.06, jossa. se jui-isti uskonnon yksityisasiaksi.

--¿
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mutta turhaan, Itsillä ne ol-ivat valeella peljätetyttt.
lfatlcaa oli j-,tkettava Kuusamon Kuolion kylään, missä

häntä pelättiin. Taivalkoskella håì.n viipyi kaksi päi-

vää lukl<¿rrin pirtlssä seuroja pitäen, valkka Kuusamosta

ol-i sinne lttelefoneerattu ja pelotelturf , ettei näitä

saa.rnamiehiä saanut ottaa vastaan. Puda.sjärrrellä ja

edelleen Kiiming-Lssä oli asenne hieman rfväL jempitt ja

val:Lstunuutpi.ST

Kirjeen sävy on aiv¿rn yhtåiläinen sosj-alistiagi-
taattoreiden havaintojen kanssa. Kr.:-usamo oLi sosialis-
tienlcin havaintojen mukaan suvaitsemattoain. Taivafkos-

kell-a oli hleman väljempää, mutta Puda.sji-i.rvi taas oli
ahdasmie:l.inen.BB Kuolajärven l{autajåirvi oli rajatapaus,

pääaslassa vanhoil-.1-isl-esto.diol¿r.inen j a v1 era.i siin aatt ei-
s.iin nähden suvaitsematon. Mut.ta siitä pohjoiseen ilmasto

nopea.sti muu"ttui, mlkä Ílmenee mm. Iisakki l{arrtajä.rven

kirjeestä Oulu-un vuonna 1g1O. Ilau.tajiirvi muistelee Junt-

tilan ma.'bkac. ja. patroittelee kohte-Lua sie1.1ä, kun erlls
frsaarnae.jarr il-nneisesti vanhoill-islesta.dioLainen - on

Junttil-aa rrmitä törkei¡nmälLä tavalla vastusta.nutrt. IIau-

tajåirvi pyytää Herran armoa näil-le ymmä.rtämÊittömille,

jotka rtkris'bittyjen nimeLl-ätr kulkevat, mutta. :Llmeisesti

va.lkeuksissaan eivät as.'i-oita ymmärrä. Ilau.tajålrvi suosit-

87 l'Íatti Junttil-a, l.{atkaraportti Kemiin, RovaniemeLLe, Kemi-
j ärve11 e-Kuu.s amo on-T a.ivalk o skel L e-Pud as j ärv e1 I e helmikuus-
sa 1909. lestad,iana 2 III'I:n l(eskusliitto ry. Eaz{ sa.apo
kirjeet'1909-19 12, 0l{A

88 Näin kertoo mm. nimim. rrJehurt. Kansan Tahto 28.12,1906.

I
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telee sa.arnama.tkan tekemi-stä Krr-olaj?i.rven lcirkolle,
mi¡;sä hej-kå:läisj.¿i. Itsentä.än on enempi,,.89

Vrsta.a.vasti on ka.rtoitetta.vissa vanhoill.isl-esta-
<liol-a-inen Koil]-isma.-ìn il-ma.sto etel-iistä. f . Kurun ja

H. Oja.lan kirje Suomussalmel-ta 12.3.1911 kertoo lcuj-nka

koko pit:L jri. on va.j-kca.sti lel.hest¡rt Lii.vri, koska ihmiset

el¿lvrit mitli su-u::imrnassa. köyhy¡rdessä. Thmiset kyllä
liilckuvat, mutta. rreivät para.r.Lnukseen astirt, kun pelkii.ä-

vät rrhihhuf iarr. Taival-kosken rajal.cylåi.ssä. Pesiössä he

lcertorra.t oltavan viihåtn suopealnpia. Iestadiol-a.i-surrtta

lcohtaan niln ettij. on pa.::empi saa.da jo huoneitakin seu-

roja. va.rten, mutta hj.taita orra.t ihmiset siel_l_äkj.n kokoon-

turnaan. fhmise'b ovat jotenkin väsyneitii ja halr-rttomia ja

asuva.t todell-a. niin kurjiss;a ihmj-sasunnoissa, joi-ta eivät
ole ennen 'tar¡a.nneet. Etäisy;rd.sf, orrat pitkät ja r:ratkat

hanka.la.t, ette-ì-vät ihmiset senkä:Jn vuolcs-i på-;"äse lcolcoon-

tr*"."r.90 Sotkamossa, Puoì-a.nga-11-a, Kub.rnossa. ¡rm. Ka.tnuus-

sa on nä-id.en ma.tkaraport'Lj.en mu-lcaan Lyön'be.lco suorasta.a.n

hyöd;rti¡¡¡;, kun ihnlse't orrat hal-i:ttonia kolcoontumaan seu-
o4::oihin.'' Kolco Kainrr-n tode'baan r.ra.tka::aporttien perus-

teella toivottomaksi peJ-Ìcåistä.än jo slksi, että aineel-

-l-inen h¿ttä ja kurjr:.us on sella-tnen, etteÍ sitä. Su.ornesta

89 Iisalclci FlautajL:.rven kirje lI.,H:Lle 27.9.1910. Em. kirje-
icokoelna.

9O I. F,.r.rru.rl ja II. 0jalan lcirje Suomussalmel-'ba lll{:11"e
12.3,1911. Em. kir jekokoel-na.

91 l{¿i.in mm. ki:: j elssä Sotkarnos ta ?_.1 1 , 1911 , Vuoli j
jaa.nj.sta, Kuhmosta ym. 28.2.1909. Mm. Kaja.anj-st
että Itharva.t uskon tunntrsto.jat ovn.t jo ku.ole:nai
Kirje 28.2,19O9. Em. kol<oel-ma.

oelta, Ka-
a l<erro'baan,
Sil.l-aantr.
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en¿i.:j. rr-skoisi 1öytyvän, Siel-tä J-öytyy nhengellisen ellåmä.n

uinuvaa tilaarf ja veilinpitålmättömyyttä kuva.ava.a., e'ûtåi l-ä.-

hetys'byön'Lelcijät löysivät J-apsia, jotlca eivät koskaan oL-

l.eet kuu-l-l-eet ttlasten ysta.vii.s'bä Jeesrrlcsestart, va.iklca.

trtoimiihan pyhäkoulrrja siel-läkin' .92 l.{a.tka.kertomus'ben

mu-ka-a.n ihrniset n:j.issä itC-lcaira.n kyli.ssä. elävät niin kur-

j:i.ssa oloissa, e'btei Itihmisinj.el-i. sj-tii jaltsa todeksi uskoar'.

Ileiri<isen tilan he kuvaâ.v¡.t mm. Kuhmon ja Suomussa.l-men syr-

jiiis.Lmmillii. kul.n-L1-l-a. niin hu,onoksÍ ettei Suomen raja.Ín

r;i.säpuolel-la uskoisj. niÍn raa^lcaa elåi.rrrnrr.tapaa. vieteti;¡.ivärrr

ja ku:Ltenkin nij.ill-¿i ihmispol-oisil-l-a. Iton sell-ainen u-sko,

etta. Jurnals. kuolerna.n jülkeen otta.a heitij taiva.aseen",93

l,ten emät'L ri pi t e'lilläll- e ni:".i- d en Ìcir j ei d en kL¡.r¡a.uks e,:n

tod ete.a.n, että. uu-d estiherä'byksen l-ä.het Lien ma.tkakrr-valkset

va.lottavo.t sitä il-ma.stoa, nikü :.ryös poliittisten matkaku-

vausten valossa on sa.atu. Ya.nhoill-islesta.d-i-ol-a.inen ydln- \

alue Koillismaa. ei hyväksynyt paitsi puoluepol-lit'tisesti \

\
ïnJ,öslcää.n uslconno-l-l.isestí viera.sto. näkemJrs'bi's,. I(u-o1-a.jä::veä ì

kohtl.en mentäer¡sii su.vai-'bseva.i.sur.¡.s lisi:ün'L;ri, kosl<a siellä
rr.i:.destih.erål'bys ol-1 vanhoillisuut'ba vciinakka.ampi. Va.staa-

va.s i; i vanho i- 1 l. i srr.u.d en v a.iltu.tu-s h e i k].<enl s i i rryt'r; äe s sä

Iialnur..'.n ::a.joi11e, I'lu-t'ba. sie:ì.1-ä- taa.s pel-ättiin trhihh.uleitarf

niin, ettei uu-destih.eränneilläl<ä.¿ln o-l-l-u.t sinne asj-aa. la- 
f

Ipissa ja Pohjanrna.c.J-la taas lesta.d-iolaisu.us kummassakin 
I

92 Il:n Keskusl-liton lrerbomu-s 9.3. 1910-16.3.1911. lestadiana
2 Db:1 Vuosi-, 'bili- ja tilinta.rlca.stuslcertomukset. O¡LA

93 Kertomus vuodel-ta 1912-13. 5m. kokoelrna.
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muodossa sopi elämiiän rinnakkain ja rinnakkain myös

sosialismin kanssa.

137. Uudestiherännvt ia sosiaListinen Kuol-aiärvi

Tulckiliiklceiden vaikutlrksia kuvailtaessa on jo

kiinnitetty huomiota s.iihen erikoislaatuiseen uskonnol-

liseen ja seurakunnaLliseen tilaan, joÌ<a. va.l.!-itsi Kuola-

järvellä 1900-luvun afusso.. lrTyt on uu-destiheränneiden

natkasihteerien rapori;tien val-ossa myöS tultu havaintoon,

että Kuolajärven uskonnoll-inen tila poikkesi huomattavasti

Kuusamosta. lliksi Kuolajä.rven il:rasto sitten muodostui

tällai seksi poikkeavaksi?

Syiti: tähän. on monia ja ne ova.t 1öJrdet bä.viss¡i paitsi
uskonnol-l.iselta myös talorrdel.l-iselta alueelta. I(uolajrir-

veläiset kokiva.t ru.otusopj-muksen purkanisen rrlpukkaukseksÍft

heid.än oikeuksia.an vastaan. Kun ruotusopimus kuitenkin

1880-luvun lopulIa pure'btiin ja isojako päätettiin panna

toirneenr94 tapahtui salna.an aikaan myös seurakunnal.lisen

ja u-skonnollisen elij.nii.:r alrreel--l.a lrehitystä, joka näkyi

välien kiristymi senä rtlaillisen esival-l-antt ja vriestön vä-

lil-1ä. Tuskin on tåistä kentästä nähtävänä irralli-sena
sitö. tapatrtu-masar j ?.ãt joka Kuolajärven klrSkoherran ja

väestön sekä toisaalta plispa.n ja väestön kesken tapah-

tui (ks. IIT lrrku alalrrvut 55, 36, 61-63). Sekä nuorten

etbä vanhempien asenne laitoskirkkoa ja uskontoa kohtaair

94 Gustafsson Al-fred, i'{itta.us- ja kartoitustyöt v. 1809
jällceen. Suomen maa:rmittaulrsen historia 1673-1977
II s. 68-1'0.

t_
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ol-i ainakin vällnpitåinnätön elleÍ peräti v.th.amiel_inen ja
uhmaava. Kirkon turmeleininen piirroksin ja näiden töher-

rysten peittämisesti: kj.eltäytyminen osoittava.t poikkeavaa

uhmamieltä, mltä e1 tava.'ba ainakaan muissa saman ajan tar-
kastrrsl<ertomuksissa. Tilanteen Laulraise¡nista. ei mi¡ösk¿i.än

ecliståtnyt se Lwa, jolla piispat suhtau-trriva.'t kuolajåir-

velåi.isi.1¡. väestön sy]'ttäminen hartau.denharjoitu.ksen lai-
meudesta ja. moittiminen siirtolaisurrdesta pitäen sitä muka

ttepäisänmaalfisu-udenff ilmentymünä, menÍ tämä luultavasti
yf-l sen kohtr-ruden, millä va-ikej-ssa oLoissa olevaa väestöä

sa.atettiin kirkon taholta opasta.a ja ojentaa. Tämän vuoksi

ei liene pidettävä ihmeteltäviÍ.nä, jos vä.estö ei voinut

kunnioitta.a eikä l-iioin ottaa vakavasti hyvin toimeentu-

l-evien kirkonmiesten varsin räikeitäkin arvostelu-ja. Ai-
nakin kirkkoherran tihuntlen maksa¡nisesta kieltäytyminen
ja kirkkorakennuksen ulkonaisen siisteyd.en laiminlyöminen

viittaavat juuri tåihän: jokapäivüinen leipä ja sen oikeu-

d.enmukainen jakautu-minen ihm:Lsten kesken näht:iin konkreet-

tisernpana ja läheisempänlt asiana kuin kys;rnys siel.un atrtuu-

desta tai ihmislapsen ttisänma.al.-l.1sui;.den asteestarr. r,/arsj.n

l-uonnoll-iselta tu-ntuu-lcin, ettií kun ensirnmäiset savotat tu-
levat seu-du-l-le ja ìrun työtä alkoi o-Lla ihmisj-lle varalLi-
suuteen, ttisänma.aLlisuu-teentt ja kirkol-liseen hartauden as-

teeseenkin katsomatta, ja kun vielåi sama.isen tukkiLiikkeen
mukana tuli o?pi, joka julisti kaiken tähä.n asti juliste-
tun ja oikeud.enmukaisu.udeni<in asteelta kyseenalaiseksi



266

koetu vä¡,rråj.lcs-i- ja tuomi.Ltavaksi, oli tie rrkumoukselli-

suuteenrt avattu ja vieläpii. siloiteltu.
l4erkil-l.e pantava.a. tå1mi,in uird enlais en kumoulcsell-isen

i lma.st on syntyrni s essä on l-es t a.d:l o.l.a.i s en herätysliilckeen

si-l-1e luoma pohja. lesta.d:Lo-l-a.isu.r.i.shan i-l.rneni 1BgO-luvu-l-- 
f
i

ta. l-ij.htien erittiiln re.riikaalina ja. ki::konva.s'ba.isenu.,95,

I(r.r-o1a.jä.rve.l-låi 'L¿iniä ra.dikaa.ì-inen va.ihe osui jur.rri aikaa.n,

jo-lloin yh-beÍskunnaf,l vastaisrlus lrrn. knih.'Lisopimuksen pur-

kanlsen joh.dosta. voimistu-i. lestad.iol¿r.isr:.u.'Lta moitittiin-
kin Kuolajii.rve-ì-1.ä. tuolLoj.n erit'bilin kumoukselliseks.i,

mutta. - kuten plispantarka.stuspöytäkirjat kerbova.t

1 900-l-uvu-n a..ì.kur¡u-os:Lna. pi tä. j äs s ä vo imi stui uu-d e stiheriin-

neiden suunta, joka lähestyi kirklcoa., ku.n taa.s vanhernpi

ja j)rrlcempi suunta ol-j. häviiimiis"ä.96 Vuoden 1915 piispan-

ta.rkastuskertomuksessa jo tiedetàiän ma.inita, e'bti rfuusi ja

vanhatt l-ahko elä.vät sopusoinnussa. keslcenään, mikä. johtuu

sj-itä, että l-estadiolaisr-rri.den joh.rlossa on henkilöitä, jotka
ttosa.ava.t ol1a. sopuso:Lnnus.ja vanha-tn ja u.r-r.sien kans satr.97

Kuol.a.j,!irvel.1ä ol-i käynyt, samoin .kuin I(emiss¡j. ja

sen ympåiristössä, et'bä urrsi lestaclj-ola.isl-r,rr,den su-u-nta o-1.Í

päåissyt val-l.all-e ta.i lesta.d.iol-aisu-us oli l-aimentunu-t koko-

nc?.an. Näin l-esta.diolaj-si.ius joka. kiihkornielisyydell¿iän ja

kirlcon vastaisuudel-la.a.n o-l-i sa.anut âik,,.rn rtla1'btomu-uden

95
96

97

Rydenfelt s¡ 3OO-3O1, 336-337.
Kertomus Kuolajiirven seurakunaan til:¡sta. v. 1903. Oul-un tuo-
miokapitulin ark. Piispantark. pöytäk. KuoJ-ajärvi-Krr.usamo
l,'b : 10 0l4A
Kertomns Kuola.järven seura.lrunnan ti.i-rsta. 1909-1915. Oulun '

Tuomiokap. ark. Eb:10 OlqA
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henkeärf ja oli siten murentanut yhteiskunnan järjestystä,
teki tilaa sosia^Lismill-e. Väest ön â.gre ssiivisuus. ioka

kapinalLisuus. ioka aie¡nmi-n oli purkautunut uskonnos sa

sai uuden kaavan purkautuessaan puolu.e'ooliit'b ista tietä.
vanha uskonnoLlinen radj-kalismi k¿ivj- siten tarpeettomaksi.;

sitä mukaaku:in sosialisrni ja poliit'binen ftuskontotf l_evisi

seudulle. 'Iämä tulos on yhtälülnen sen l:anssa, minkä

Sven Iìyclenfelt on havainnut Pohjois-Ruotsln eräillä l_es-

tadiola.isa.lueilla. RuotÈûn punaisi-n äänes'bysälue, Ilorr-
bottenin Granhultin kylä, on vielä toisen maailmansodan

jälkeen y1i BO-prosenttises'bi kommunistinen.9S Kylä,
joka tunnettiin vielä pari sukupolvea sitten hartaana

lestadiolaj-salu-eena, on kokenut tluu.denl-aisen herätyks€ntr.

Sen uskonnolLinen rad.ikalismi on Kuolajä.rven tavoin kään-
'tynyt ttpoliittiseksirr, sillä erotuksella, ettåt I(uolajä.rvi

teki vp-linnan poliittisen uskotrnon hyväksi jo ennen ensim-

mäisiä edu.skunta.va.aleja. Tämä käyttäytymismuoto j¿ii Kuo-

lajåtrvellä pysyv¿j.ksi. Kapinallisr:-us ja rad.tkaLismi on

ilmennyt myöhernmin mm. 1922 ttläskikapinanart, josta on

edêll,ä olLut puhe.

I
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98 Rydenfelt s. 3OO-3O1, 337.

j
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2. Ilerännäisy,ys .-ia. sosialismi

Pohjois-Suomessa lestadiolaisuu-d en ohell-a vaikutta-
vista herätysliil<keistä on keskeinen herännäisyys. Sen juu-

::et ulottuvat puhda.soppisuuden l<au-teen. Ileränneet ova.t ko-

rostaneet henkil-ökohta.isen hartau-den merkitystä, voimakas-

ta katumusta ja synnintun'bemista sekä rukouksen uuu*"r.99

Herännäisyyden vaikutus alkoi Savosta Leviten Pohjanmaalle

1700-luvun 1opu1la. lestadiolaisuuden tavoin tämä ttkört-

t11äisyysrt piti y11ä. tehokasta ja lujaa. sisä.istä norniis-

toa, joka velvoitti jäsenensä käyttäytymåi.åtn ulkonaisesti-

kin joukon mukaisesti. l00 Pohjois-Suomessa liike sai

voimakasta kanna.tusta Kalajoella ja ympäristössål ja Sa-

vosta päin l-evinneenä Paltamon-Kuhmon lcorkeudelle

(ks. liite g).1o1 Heränneiden organi.saatio syntyi 1'.{a1mi-

vaarojen aikana. 1880-lnvulta aLkaen jolloin liike oli var-

sin radikaalinen ..; l-estadiol.aisuud.en tavoin, mu-tta aset-

tui kuitenkin 1900-luvun puoJ-ej-la säilytbävien voinnien

puolelle ,1O2 Ï{erännäisyys ei kuj.tenkaa.n sa.anut kanna.tusta

Oulun pohjoispuoLella, lukuunottamatta Kenri ji-rveä, jossa

se sulau-tui ennen pitkää,n yh.teen LestacLj.olaisr.r.uden kanssa.

Kainuussa taas kanna.ti:r.sta hieman oLi 1800-1u-vu11a, mutta

se sa;u:lui vuosisadan lopu.ll-e tultaessa niin, että monissa

paikoin talonväki suorastaan pakeni papin tullessa taloon,

y99 Haavio Ari s. 29-"s4
100 llaavio s. 42-45; Ki
101 Haavio s. 45-46; I(i
102 Fla.av.io s. 48-50; Ki

rkko Suomessa s.
rkko Suomessa s.
rlrko Suomessa s.

109-1 10.
111 .
110-114.
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kuten herä.nnäisyyden edustaja. I(ainuun uskonno]lista tilaa
vuosisadan lopul-la ku.vr."i. 10J llerännälsyyt'bä yfitetbiin
eJ-vytt:iëi Kaj.nuussa perusta:nal-la kansanopis'to Kaja.a:riin

v. 1906, mutta tätä herännåiisopistoa ko.inur-r.l-aiset eivät
oikein tu-nteneet onaks"urr.104 I(a.inu.rr-ssa ei näin o-l-l-en

ol-lut 1900-Luvun alussa. mj.tå;.än voima.ka.sta. heråitysJ_iikettä,

vaan t'heränneltten isi<;n lapset nukkuivatrr ja ttkaikki ol-i

hiljaa jott, kuten }{auno .lìosend.ahl- Kainutin uskonnol-lisuutta

tuona a.lkarra k,.r.rar. 105

Herä.nnälsyyrien va.il<utusta. sosialismj-j.n ei voida

mita.ta. siinä mä.ürin se]västi kuin vanhoili_i.sl-estadÍol_ai-

suu.den, lcoska sosialisrnin vastaisia pi;lj.tölcsiä ei o1.e yhtä

jJ'rkkinä teh.ty ku-.in on l-a:ita -l-esta.d.iol-aisuu.dessa.. Kuiten-
k.in heråinnäisyyden va.ikutr:-s ainakin pi bkä.llä aikavåilil_l_åi

on osoite'btavi.ssa, ja sen mu.!<aan h.erännäis)'ys on ol_l.ut

sosi.al-is¡nin etenemistü" va.stus'bor¡a. ja heilcentävä. Tii_mä

pitrari pa..ilckansa. etenkin l¡)teli;-Poh janmaa.l1a, si-j_s he::a.nnäi-

s;ryden yd j-naì-ueill.a. ITir,in mn. IIj-va.l.assa , m:Lssä taloudeL-

listen olosuh'beicl.en peru.steel-l.a olisj. voinut odotta.a so-

sia.l-is.Lista kliyttä;r'b,.'¡r1o*¿t jo vuosisada.n a.l.ussern on maa-

l-a.is-l.iitto ja yleensi,i porvr.rillinen eliimiinmu-oto ol-l.ut

va.l-l-j-tseuu.106 lleräinnij.Ísaluei-.]-]-a on henkj-1ökys)rmyksill-ä-,

samoin kuin l-esto.cliçl-a.j-salueil-Lalcin, oJ-ì-ut vars:'r-n ratliä,i*-
sev,?. rnerlcity's. Her¿i.nnäisj.-i.n kuiu-l.uv-i.sta henkilöistä- h¡rr¡itt

107

104.
105
106

Rosendahl- I'ia.uno, SLr.omen her¿j.nn¿iisïJ'clen his'toria XIX vuo-
sisada-ì-.1a. Nelj5.s osa 1853-1900 s. 563-364..
Kares Ol-a.vi, I:Ieränneen kansan vael-lus fV s. 197-398.
Rosendahl s. '564-366.
Nygrï.rd. llloivo, l.{a.ala.isliiton lcanriatta.jia ja kapin'an'teki-jöj.tä. l$j.va.lan lrirja s. 261-263, 2BO.
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monet ol¡at olleet va.ì-tiopäivämiehlnä ja kansa¡edustajina

ja- s-ì-ten v¿likr.¡-tta¡reet a.l-u-eensa. poli--i.ttisen -ilmaston mlro-

tou.tumj.seen .1o7 Täl--l-¿risia henlcilöitc. ove,t ol--l-eet mn.

Pa.i:.r¡e llisJranen (s. 1536) , f srael Iiavorseno ja, I(¡rösti I(all-io

(s. 187Ð, l'1a.t'ul 0 ja. (s,. 1u65) t -[aur:L ].trrsta.ka.l-Llo (s. 1Bt]?2) ,

Ileil:ki }Tiska.nen (s. 1896), Yrjö llar,-ta.la. (s. 1903) ja Kerbtu

Sa.alasti (s. 1907), jotlca kaikki ova.t ol-leet porvarillisen
eliimänmuodon edu.stajia ja he::änneitii ta.i -l-äheLlä tätåi he-

rä.'Lysli .Llre'btä. 1 0B

Tëiss¿i yhteydessä el ol-e nahdollisur-r.tta. yksltJriskob.-

taisernpaan herünnäisyyden levlnneisyyden ja vaikutusten

nitta.amiseen. ii'odetta.l(oon va.j.n, nÍten akateemikl<o Kust¡¡.a

Vilku-na on kuvannut herännäisy¡rclsn vaiku'Lusta Poh.janmaa.n

pit;-:jj-¡sä:
ft (heränniiis¡ryden) menest¡rs ei
.tuvissa. isti:-jain taj- kört'l,iryi
l-ukr"r.:Lsur:.dessa ku.in si j-nåi., e'b''uij.
t¿r..l- oude.l.l-inen rnaai l-rnan.ka.t s onu.s

niik;rn¡rf niinkL'.::n seura.-
jyri lranta.v-i- en j-hnj-sten

leti.sinil.Le ornina.inen
uomíì.anat t a. hyväks;'tr-

p
h

ti:Ln kolco p-ltö.jår,ssä ja ser naa.irureissa. l.{rr-uta.r:at alku-
aan ve.r$j.n v¿:.hij.iset s;¡rjlik;rlj-en ta-l.ot va.ura.str:-Lva.tr rrou.-
s.ivat inal.l-j.ta.loiksi. l.la..rjonieni, lTj-erni, Palosaa.rí, Vil-
kuna, Taanila, Ila:Lkara, Neva.la., i\lis):aJroski, Eerol-a. Ja
esinerkki irrrttui. . .ll:!.va.lassa je. Ylivleska.s¡a. tapa.htu-i
(tg4.O-1.'tvn-'1.-.1-a. ja s1itr; edel.leen) tr-usi ta.l-orrdel-l-inen il--
¡riö: a.lettiin ra.iva.ta ja. pol.ttaa ennestään ti,iysin arvot-
'tomia soita...rIif jaa tuli runsaas'ti-, sitL;. vietiin ras-
l<ain ku-o::rnin l{aja.n:r-iin. ja Ouhr.u.n s¡.e.klcê.. . .Suomaj.d.en sa.-
veami.nen ìceksitti-i-n, k¿iäntösiivellinen, maata l-eilrlraava
aura kelcsit'b.i.ir1. . .Iliinältä ei vo.lr.dj-ttu mnka.vuüksia. Íiy- I

cL¡imen pohjai.-La Ða.l.oi nil-loin rar.rho..l-1inen, mil i.oin levotcn
tietoisrnls sj-itåi, e'Ltü. ehkeruus, reì".e1.l.is.¡ys, kohtuull-i-
siuus ovat ihrnisten vä"-is'biimåi'btömj-ä, lu.onnol-l-isia. välttä-
mättömJr.lrl<siä Jirma-l.an eclessä; l-alsl<rru.s ja tuhlaavaisrr-us
johtav:r.t kadotukseen. Ei ole ihme, että tä.1-laisen elä- '
m::nka.tsornuksen pi.iri:¡sä. viljelykse'b jorr-tuin -l-aa.jen.i.vat, .

ta.lo jen mii-i:.r¿j. monj-nlterta.istui ja vä.1ciJ-u-ku lca.srroi usko-
mattornan nopeasti. ll.ival-asta., äskeisestä ke.rjamajojen,
pikkukappelis'ba, tu.-:] i {ul{ögPo}riannaen ja 0u1un låränin
tihcitnnin a.sttt'tu. pitlij,"i. tt tvr

107 I,i.isa liakart¡il<ir Valti-opl--iivå1rn-i.ehj-5.. .iiliv¿la.n kirja s.281-298.
1OB I'Ial<a.n5.ki s. 281-290.
109 Vifku"na. i(us'baa, I(eski-?oìrjannaa.. lfeicìi':.n ríÌ¡.4. Íi.763-364..
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IIerännäisyyden l-uoma. yritteliiá.s ja tasa-arvoa kanna.t-

tava il:nap-lir-i. oli omiaan suosim.¡.rn porvarllfist¿r. aja.ttelu-
tapaa. Ilerännäj-s¡rydellä ol-i vah.va. jalansija ju-uri Oulun

l-¿iåinj-n etel-äisÍssä osi,:sa, missä sosiaaLiset erot esim.

maaoma..'i-su-rr"den jalcaantrrmiseen n¿ih.den eivät ol-leet su-uret.

N¿t.il.-l-¿i al-ueil-La nu-orsu.oma.l¡.j-nen ja peru.stu,slai]l.inen lin-
ja oli voimakas juuri poliittisen ilmo.ston syntyprose¡;sin

a.ikana.. ulaalaisli-iton syntyr.-:. tutkimrt Jukka Jir.usela. onkin

todennu-t, että Oul-un läänin etel-¡.i.osa oli puo'l u_een va.lrvimï:ia

al-ueita. 11o Tältä seridulta^h.an oliva.t monet ma.ala.isri-iton

jåir jestömiehet kotoisin. 11 1 voimakkaasti uskonnol.]isell.a

alueella maalaisl-iitto l<anavoi tämä.n varsj_n tasapäisen,

t ¡.Ìondelli s el t a j a so s i aal- i sel- t a a.s eina-l- taa-n ke slci l-uokkaan

tai sen alapuolelle si joittrÌvâ.n maaseutuvåiestön tarlreet,
Schrksi 'Lår.ssü o1j-, että puolue suh'bautu-i va.rs.i.n rnyönteisesti

u-skon'boon ja 'beki mahdoll-iseksi niin isäntien kuin vuokraa.-

jien ja. loisienkin lru.ulumisen sa-rnaan agraaripuolu-eeseen.

Pohjois-Suomessaita.n eivät isäntien ja palkol_listen väl.j.t

olleet siin¿i må'j.¿j.rin lcirei'it kuin esin. rtä-su.omen tcrppari-
aLue-i-11-a.'rähän katsota.an nimenonaall herätysliikkel].lä
o-l.ev::¡ va.rsin su.u-rl merlritys ,112

I{erännäis}'ys on näin o-Llen tehnyt tietli va.rsin radi-
lcaalill.ekin agva'ripuolrreell.e naalaisliito.l.le, mutta sen si-
ja.an se on ol-l-u-t vastarokote us.kontoon kielteisesti suhtau-

tr;-val-le sos:Lalide:nol<ra.a.'t;tiselle puoJ_ueelle.

11O J'-ir:.sela Ju-lcka, Suomen maal-aisvår"estön liiton järjestö-
or¡ça.nisa..r.t.i.on lcehitys vuosina. 1906-1916 s. TS-BO jaliitekartat.

111 I{m. Kyösti Kal-lio, J.}I. Kiiskinen ja l,4iklco I(nur,.tila
o1-tva.t sekä nuorsu.oaa.lai.sten että maal_aisliiton ehdolc-
kaina eduskuntava.aleissa 1907. (Juusel.a s. '11).

112 Jur.i.sela. s. 11, 60-61¡ Vi-l-lcuna. em. kir:joitu_s 367464.
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3. Yhteenveto

Uskonnollisuus on vaiku'bta.nut poliittisten il-ma.sto-

alu-e-i-den'hahmottumiseen Oulun I'äiä.nissä. Selvintä on van- (

hoillislestndlo-l-ais¡-ruden va.:Lkutus, ioka. on tuntirvÍn'ba Koil-
11sma.al-J-a ja. Rovaniernen-Keni jå'irven seudu-j-l-la. Sosialisrnin

agitaattoreiden ol-i vaikeata l;:ihestyä juu.ri n¿iitä alu.eita.

Uskonnol-l-isuus, nimenomaan lestadiola.isuus koettiin ongel-

maksi myös Oulussa, jonne virtasi väestöä ma¿r-ser:-du-1ta.

Radlkaalisinpia sosialismin aineksia - niin henkiLöiden

kuin ohjelmankin osaLta - jorr-duttiin tämän vuoksi karsj.-

maan .113 Îämä ttsiivousty6rr hava.ittiin välttÊim?it'Lömiiksi

m}rös Kansan Tahdon toimitr:.ksessa jo ensinmäi.sten eduskunta-

vaal-ien alla, kun lehti useaan otteeseen, samall.a kun se

hi'ökkäsi uskonnol-lisuutta., p.appe ja ja r:laallikkosaarnaajia

vastaan, joutj. muis'brrt'tama.an kannattajia.an siitä, että us-

konnollisuutta. r¡a.staan ei ole vii-sa.st¡. kovi.n $yrkkää kan-

taa ottaa. nrikoj.sesti mainittiin vaarall-iseksi sosia-

llsmin kannalta rf Suomen siionin varti jattt, lestadiolaiset,
joita ve.staan lehti hyölclcäsi vielè1 he.l-mikurr.ssa 1906, jol-
loin tieto Lestadiol-aisten aikovan kesä.llä pitää Oulussa

kokouksen, missil piti otettaman kantaa valtiokirkkoon ja

sosialismij-n. Kansan Tahdon pääkir joitu-ksess a 7 ,3.1906

va::oitettiin l-u-ki joita tärnän tuleva.n ko.kor.rksen rnerkityk-

sestä, koska l-estadiol-a..Lset Itsa.arnarniehet trrleva.t l-ausumaan

koko tuon uskonnol-lisen.suuren mielipiteenrr, johon kuuluu

113 Raappana. s. 15-27.

..J
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trenemmistö Pohjois-suomen uskonnol-l-ista osaat .114 uskon-

nollisi,rus'bul-i sosi-al-ismin huoleksi rnyös perä-pohjolan

l-a.ltkoa-l-uei-11a, miss¡:ì usl<ov¡iset ja ta-l-ol..liset eivåit ka.t-

soneet su.o;oea.s'l,i jou.kko jen lciihotta.mj.sta ja. laklcol-aisten

ve'belhtlm:Lst¿.," tal-oissa. ja. kyllsuä. 1 15 liiiideir vn.stoin-

käymisten vuoksi Ka.nsan Tahto kesäl-lä 1906 su.ositteÌikin
agi t aat'b orei 1-l- e en s ella.i s t a t akt j- iì<ka.a., et'båi va.ikeir¡rni s sa.

tapanlcsissa ol-isl uskonnol-l-i$i.r.p"s ja polÍ.tf .j.kka erotet'bava

er-1 asioiksi- ja tryks.ttyisasi.o.ilcsitt, jotta u.slcova.:rse].-r¿¡¿".tt

ei olisi ristiriitaa. kannattaessaa¡ sosialis*-1".116 uskon-

noJ-lisuus, nimenomaa.n l-esta.d.:Lol-aisu.r¡.s on siten a.l-r-¡-sta aL-

kaen ollut poliittlnen ja yh'teislcunna.t-].inen vedenjakajar
j.rka. n:iytteli tärkeää osaa. e::ltyisesti keslcustapuolu.een

ja. komrnnnistien våilisessä vaa.lj-ta.i-stelu-sga vier.ri. v . 1975.117

19OO-luvun alussa synt;rn;rf poli-lttinen perinne siis elüä

I,esta.diol-aj.s'r..r.us J'h.ti'. h;rr¡itr kuin heriinnä.isyyskin I

ovat 'bo:i.nineet suojarni-'r1re.ì.na. sosial-j.smia va.staan Luoma]-l-a

ydinalu-ei.l..1aa.n sisäiseir no::miston, jonìra avul-L.a ne ovat

vo.tneet luod¿r. j-lrnapj-:Lri_n, joka on o1-l_ut ilimisti.i ajal.Li-

114 Kansa.:r T^hto 7.3.1906.
11îs Kansan f änto 11 .5 .1906 ja 7 .Z . 1906.
1 16 l(ansan Tahto 'l .7 . 1906 ,
1 17 Kansa.:r Tahton prj.åitoimit'Laja.pak:Lno-ì-'bsi ja ft0ska.ri tt (Into

\ 1.I{a.nga.s) V¿iitti palrinassa.an 17 .7 . 1975 kepulaisten rthar-
j'oittavan aneka.rrppaart rTrm. Puda.s jürvel]ä yhdessä rauh.an-
yhrli.s Lysten kanssa, hori.kute.Llen ëi.änestä jiri icepun kauttarrtaivaan il-oonrf . lj.iton päätoimitta.ja ttsutitt (Sulo Tra-pota) ta.a.s hyökkri.si mm. 5.8.75 sosiäl-isti.en jà kommu-
nist:Len kim;>puu"n sj.ksi, että n¿'j.mä. ai.lcovat |tvallatafi
rna.alai sl j. l t o rl e vanha.s t a.an kuu.l-un ee t Ko.i l-.1- i s:na.an lrunnat,joissa sosialj-snj-.1.1-¡- ei uslconno-l.l.isiste ym. s)'is'bi1 ol-e
:ri.'bj::än o.si.aa.
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sessakin miel-ess¡j eteenpain kannu-stava. Yoicla.an sa.i'r.oa

e't.b ä a.i nalcin her'¿i.-bys l- i ilr]cei cl en yd-:i-nal-uei-l.i-a, KoiÌl-i srnaalla

a. Iieslri-Polr. airma."l-l-a o.L:. val-]-i nnlrl; ju.uri. herår,t../sl1iki<een

a:rs i o st a. voimal<:,:.s t as a-a.rvoi su-l d en t a ;iu.. Tåj.¡"råi i-1.¡renee

Koil-lis¡naafl-a nm. pyrklm;rkseuä aut baa. vähåiosa.j.sia ja

l-uoda kaikkien el-inehciot selJ.aisiksi, et'bä el-ärnänol-o'b

o1 isiva.'bturvallise'b. Tr,i.sf,6¡ otr osoitr-r.lcsena mm. suhtau-

tuminen vuokravil j e1i j öicien asema.an entis:L;;sii lcnih.tipitä-
jissä vaatima.l-la heil-J-e mantta¿rl-ioikeuclet selråi. oilceudet

L.isëimaahan. Po-ì-ij"ttisesti tåi..l.l-a.j.ncn tasa-a.rvoa. suosj-va

kans¿rn þerus-l-u-o¡:.ne on ilrnennyt suuntau'bu-mi sena maa.l-ai s-
118liittoon lceskitieñ kul l<erLliseen Vastaa.vanlal sta

p)'rkirn;rstü el-intason )'hdenmril<aista.mi seen on oll.u-t ha"va.it-

t a.vi s s a l(eslcl -Poh j annaan heränniil s;ry salueili.a., ni s s¿i. tal-

kooh.enlci, osuustoiminta, sosiaa.l-lnen ni eli ja tasa-a::voi-

surr.clen. va.¡.tj.l:ru-s on a:i.na. oll-r.¡-t voj-rnalcas ja, raj.ssii rnyös po-

liitti;:esti on sL'",,ntar;-dp-tr1n 1<es1c.ì-pu-ohr.eisiin, pri.iia.sia.ssa.

maa.l-a.i sl-i i tt o on . I 1 9

To Lea"¡::e et'bä siel.lä rniss¿i her¿i.t sliikl<eill-i.i ei

ole voimakasta si ji,r.ri., .kr.iten Ka-lnu-i-rs.:â., on sosj-al-isnj-n

l<ann ¡.r.'bu-s ol-.]-ri'b ke s.kimåi,:"irrii s t ü v o irnakk aarnpaí1.. Yhteislcu-ntaa

ja olosr.r-Ì:'beita koh.taa.n tu-nnettu 'L$ytyrnrj.ttöre;r;.sr ja. kau-nai-

suus on .1,åi1l-e.isi11a. alueil-l.a purkar¿trr-nr:-t po-l"iitLisia ka-

na.via pi'blci-n. i{liin icävl Íìm. I¡'rrola:iåi::vell.?i. missä radi-

lca.ali lestadiol-aisr-r.u.s hä.v.LsÍ sitåi nu-kae. kuin puolqejgqLiil-

tinen, I'maaJ]i-qfunúl__4r1lÈdj!4i vojtti a.ì.aa. Seu::a.ulcsena

o1j., että uslconto .'ie. sos.ial-is:r.Í - lconni.r-nj.smi tuleva.t viel-ä

y:]-i pu-oli vu.os-Lse.ta.a. myöherunj-ir h.;rvj.¡. 'Lo'i¡a6s¡ sa.l:ral--la i1-

lnastoahr-eel14.

118 fl.'åist¿i ks . I(yllönen s . 1OO- 105 .
119 Vi.lku-na. Kr:.s'baa. s, 371-372.
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V TUIOSTE}:I TARKASTEIU¡,

1 Poh.'j oi s-Suomen ilma.stoal-ueet

Tääs¿i esityksessä sa.a.tu.jen tu-tkj-mustu-l-osten perus-

teella on erotettavissa seuraavat sosi-al-istiset ilmasto-

al^ueet

1, Kainuu
?-. Oulujoen-rannj-lckoseud.un alue
3. I(eml jokivarsi ja lappi

Puhtaasti ponrarill-isia a.Lueita taas ovat:

I . KoiLLi smaa-Kemi järvj--Rove¡ri emi
2. Eteläinen rannikkoalue
7. Taka-laPPi

Punaiset iLmastoalu.eet ova't ve.rsin yhtenä.iset ja

s¡ry't niiden syn'byyn ovat ltahtalaiset. Kauplrngeissa, 1ä.-

hinnä Oulussa, Kenissä ja Y.ajaanissa ja näiden kaupunkien

ympäristössä ilmenevä sosialismi on tyypillistä. ItteoLli-

suussosialismiaft eli väestörakenteen rnuutoksen myötä syn-

tynyttä. Kaupungeissa jo 18oo-lu.vun puolella. veJlinnut

työväenli.tke rnuuttui 1900-luvun alkuvu-osina sosialisti-
seksi ja radikaal-istui suu.rLakon mlröt¿i. 'Iämä. kuva sopii

yhteen sen kanssa, mitä vasemmi storadikal-ismin kanna.tuk-

sen edellytyksistä yleensår on sano'htu.1 Maaseud.un sosia-

lismi taas, niin Kainuussa kuin Kenrijokivarressakin on

ty¡rpi11istä. trkorpikonmunismiart, joka. on syntynyt agraa.r.t-

ongelman, työttörnyyd.en ja. muiden yhteiskunnallisten epä-

lcohtien seu.ra.uksena.. Vastaavaa esiintyy mril. LiTousiai-sen

1 Tästä ¡rm. Allardt-littunen, Sosiolog.i.a 1964 s.
Nousj.a:lnen 1956 s. 69; Rydenfelt 1954. s. 241-"s3
Knoellinger 1959 s. 39-43.

170;
0;
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tutkima.ssa Kuopion 1i:iänlss?j ja. Ilycìenfel-tin mukaan rnyös
ttRuotsiscâ.''- Nij.il.le kö¡rh1¡1t11f" alueiLl.e sosial.isrni suun-

ta.sj. pr:opaganda.nsa ja sa.i yleensä vanka:r kann¡.tuksen, joka

j¡ii pJrs)rvä.ksi. I Pohjois-,Suornessa. sos:ial.isni sa.i radikaali.n
kannan ju-rr.ri. mrl. Yrjö Mäkelinin a.nsios-ba4, joka va.j.lruttilcin

TrìrTr. l-eht j-rn¡l-ehenå'. pitlcliåi-n Oulussa.. Raci j.kalisni n joka. a.i-

heuttj- paljon ¡.rvoste-l-rra ja haÍ.'btaakj.n sosialismilì e,

johtuj- ra.'bkaiseva.stj. jr¿;nestä.5 LIaltj.l..1.incn Ína.ase¡-:.tuvij.es-

'tö ei sosj-a.l-ism.ì-n ta.rjoa.-'no.e. kj.j.vasta. ja. kumou_r<se-l-l-ista

1:i-njae. hyvirlcsyn;r'c. lalckoto-j.m.1a. vrstu-stettiin tahi niitä
kohtaan oltj-in välinpitä.mät-börniä. ltåj.nä n:rk¡ri lTìtÌl. Rova-

rniemen ser:-drrl1a, Kedri jÈi.rvelJ-?i ja i{oi11.i.srnaalla. Isäntä-
v:iki renlcej-n-en esi.i.n.b;rj usej-n lalorunr-rrtaja.na hah:'ben

nij.in pitrj.ä. )r1:1.ö. yh'Leisku.nnan jä:i:jest¡rsf,¡. siriden sa:na.ll-a

kaipaamiansa sivuansi oital

Rannikon sosj.al-isrnl juon'baa jur-r.rensa lij.hlnnål agraa-

riongelmiin. l'{a.a.ttomia ja ma.a.ta.l-oustyö1äisj.åi. oli niij-.ì"lä

hyvil-lä vil jel.ysaÌu.ei.11a. keslc:Lmij.r-räistri. enernmii.n . Sosia.-

lisrnj-n ol-j. helppos,saa.cla kannattaji.a. Puolueen kannatus

o1i a.l-un al-lcaen vo:lmalckai-nì;a. siellä, nissä a.graarÍongel-

:.tat olivn'i; polt'bava.'i; ja. mi.Ìriirb)'öväena.ate h¡ryj.en kull<uyh-

teyÌ<si en mm. re,r¡-tatie:r anrsiosta oli tuJ-lut v¡.rhain. Rau-

tatÍel-iiisistlr ¡na¿seud.un irtolaisväki sa.i h.yvtin l:Littolai-
sen. Ku.mp:Lkin ryhmii. no ja.rr-'br-r.i viime kd.dessä l<aupunk:Len ja

2 Nousiainen s.151; Rydenfel-t s. ?-75-276.
t Al-lardt-littunen s. 191 .
4 l{odgson John II, Corrunu-nlsn j.n 3i:nland s. 5-6.
5 Iìaappana Ile j.no s . 111-112.
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asutuskesku"sten l.isäüntyviin työpai.l<koj_hin ja siellä jo

J-ujastj. istuneeseen sosialism_Lin. Rannikon kaupungeista
ja asu"tuslceskuksista tuli l.ujia tu.k_Lkohtia, llij_hj.nhän

no ja.siv:r.t nyös sy::[äseritr.r jen savot'bo jen J-iik]cu,ve.t tJrön-

tekl jåit. Tyypillisj.n täl-l-ainen kaiklcien työlårisrlrhnien

kohtaar¡ispaikka ja tukikohta. ol-i Keni ja i{emin maalaskun-

ta. I(ainuussa vastr¡.ar¡.r.a osaa nåly'bte.l-i I(ajaani, v¡rrs-i-nkin

rarrtat-ien tu-l-on jl!.l.keen. Sos-r-al-isni-lra:r.'brr-.I.i sÍnne pohjois-

sa.,'os;ta raritatictä pitltin ja. J-evi btyi- sit'ben otol"t-isill-e

a.Lrr"eil-l-e, oul.u.La.:Lsen 'Le::vlpor:v;¡ri- ja rah.amao.i-ì.rnan riistä-
iai.l- l-e koi'piseud.ui-l-.le, mi-ss.:,r rrheroo jen ja vi:rka:nj.estenn

selrä J'ht:Löiden harjoitt¿,r¡a. riisto ol-i teìrny'L ihniset aja.l-
liseen ja tuonilu-ol eiseenkin elrjn:e.¿in viilinpitcim¡:t bön.i-lcsi.

Uslconnoll.isetkin ha::rastrrlrset o-ì.ir¡a.t s-i-el-l-ä. jo heil:ent;'-
nee-b, ver.in sosial.isrni ky1<eni herii.l.tämäiin .ihmis-'i.ssä Itta.i-

v¿suskonrt, i.islcon pa.rem;oaan ajall:Lseell el_ärnåi.åin, eJ-lei omaÍì.

el-:ini.in kul.uessa n:Lin ainalcin jossak.i-n tu.l.evaisr¡.ud.essar

la.s-l,en ja. J.a.sten]-asten kau-tta lçoettuna. vestaa.van-l.aista

il;napiiri.ä, korpikornmr:.nisra:Ln naa.laa.maa ja nostattamaa

ta-ive.suskoa - täll e a j a.Ì J- e j a. J'lr.t ei sku-nt a j ¿:r: j e stlrlcs el-l- e

.r.gressi. j-t¡is'ba - voi ha.vaita n¡."ös liuolajii.ryel-l-ij, rrJLr.:;ralan

j a. e s i-va..ì..ì a:r hylkri.:i-rnils sä It korpipi tii j års sii .

Ttse a.si a.ss koko nohioi ssuoms l a.i-r.r en ma¿s ei-rtr.r-s o-

sial'i srm'i ia si itâ itä-nr¡t l<orni komr,rrrni c ml ki n niihtiiwi s-

sä erää.nl-ai sen a uskontonâ. i olca. tãrrtti sten el-åil¡r'.in

I tr. nal'lrsi-l-l-e.a:r Ða.renmasta ni i l--1.ä. a]uei I.l a-^ m'i ssr he rii.tr¡s-

liikct.bä ei ol-l.rrt. Sie.Llä. missä hcr¿i'cvsl_iike eti voima-
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kasta. l-uovaa lra.rr-ttaan. kuten se telci l(oillismaalla ia
.l-äij.nin e'te-1.å:ios:Lssa. ei sosia.lisnil-.1.e o'l l-rrt s ijaa. les-
t ad i o 1 ai su.nd en, nimeno¡naan va¡ho i l- I j. s I e s t a.d i ol- aj. su-ud en

ja heråinnäis;y;'flsn merkitys sosj.alis¡nj-n ja koinnnnisrnin \ra.s-

tustajana on nüi1.1ä. al-ueilla. kiistaton. Terve herätys-

.l-iike suosi tasa-arvoisuutta, kannusti yrlttämään ja

odottama.a:r Ju.malalta pal-.lrlliota. aherte.rni-sesta, ja. lcun se

sal-l-i ihn:isen pitiìi! työns:i hede-l-rnri.t ja si-Lrbää ne jällci-

polvi1.le ilrnan paklroa, niti:i. sosial.ismi ta.as e:i. tehnyt

se a.ito-l-u.teril.a.iseen'bapaan /11.¡rf11 ihrnis.bä luomaan pa.-

re.'nma.t elineh.d.ot onatoi¡nisesti ja niih.in poJ-iittisiin
puoluei-si:Ln no jir.ten, jo'tlca. suos-i.vat ja edistivä.t niiiden

norrnien ja tämän ma.ailmankatscrnultsen Jrll-äpitrjmistä. Sel--

vimmin tåj.mä henki ja. ajattel-u tulee nrik;ry1in I(oil-l-isnaal-

)-a, mi.ss¡i ihm:Lset pitempr.ii;,n lcuj-n ¡lu-ua-l-l a sa.j-va.t ekiä yh-

tei skr-rnnalL.i si s ta rtkahl- el statf vapaina j a )'ht ei slcu:rnasta

v?ihän riippuva.isj-na. Tärnän oli .Lehn¡rf, maì.do-l-l.iselcsi vii-
vä.stynyt isojako ja isoajakoa edel-täneet vapanldet. Kun

nàirnä va¡ a.ud et pakko'b i-l. a:r-b e cn ed e s s ¿r- s j- t't en :"nene t e'ct.i.in,

tänei uskonnol- J-i s -p orv ari l..L j- s en naa.i l-inan Ì;at s onr.u.ks en onaÊva

ihrninen k)'lceni rt-tr.teen t:ll.a.n-teeseen h.eti mt:.1çautrrnaan ja

ets-Lmään u-rr.det toiminnan vliylät (vrt. id¿,i.nsuhteet ja Ídän-

¡¿1r-p¡ra), kun taas tü-Llaista. näkemyståi va.i.l-J.a o1eva, sisüän-

p,',i:Ln kö.i'int¡rnyt ja helposti ]catkeroitttv¡. ihminen nrilki tä-
miinlc-in uuden t1l-anteen rrherrojen ::iistonart ja vajosi. jä1-

leen etsj.lnij-ain l-oh'bua itsesäälistii, kat'kerrlr.desta. ja. vi-
hasta, jota sosialisni kauppa.si. ITrj.-tn tä11aj.set alueet,
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jonkalai-sj.a Kaj-nun ja Kuolajürvi ty¡rpillisesti ova.t o1-

leet, vieraim'tuiva.'c suomal-a.isesta yhte-í-si<u"nna.sta, eris-
tåì.yt;'ivåi'b ja ì<ii:r.nt)'ivåit agress:Liv-isiks j., mikii I{uo-l-ajri.rven

v¿iestön lcohit¡.-l-la hu.ipentu-.i- ka.nsalaj-ssodan jb"lkeen jopa

a.seeJ-liseR:; yhteeiroton tukemiseen ns. 1åislcika.pi$assa.

?-. Sosialismin luonne

Poh i o i s srì.omcr.-l- a-in en s o s j- al- -j- smi on nii.h'b i.ivri. ymrnärre't-

tåj.vålnëi i a a.ih.eel.Lisena. i cr:-lckol-iiklreen ä. Jokrisen ku"nnan

on verrannoLl-inen ållroh.t.i-in

o a1 oo- ssa. val-l-itsivat Voida.an kenties

sar.oa, et Lä. r;rhf;r¡¡11en l-akkoihln ja. byötar.iste-l.rr-ihinr jopa

t-tetyna.steisj.in vij.kiva.Lta..tsu.uksiin sata.rn-i-ssa., tu.kinerot-

te-l-u.mail-.1-a.'Lai kaukaisil.l.a. savotoil.ì.a, on osoittanu.-b har-

kitsenat'Lomu.ntta, mu.tta rnonln. verroin sìr.ìr.rempaa. ajattele-
m¿¡.ttomur.:.tta ja vastu-un'brr.nnon pui.r'betta osoiitavat ne työn-

anta ja.t ja yh.tiö'b, jotlca tiiti,i .lrailrkea ylläpiti.vrì.t ja joh-

tiva.t. I(orslcea kLrytös a.-ì-a.isia. kohtaa.n ja. her:r:a-rnental-i-

'Leetin y1täpito työsuhteissa o1i ehdot'bona.sti aikansa e-Lä-

r]'t. Pohjo-ì-s-Suomen på-liomaköyìr.i.ssâ oloÍssa. se lruitenicin

eÌi pi'bempr.ir.i.n Jrr-in mrr-ua.l- 1.a. Il.i- vo j_ viilt b¡¡ä vaikr.r_telrna$ta,

ett ä vnrsinki.n Kenivhti- öt¿i va.staan su-unnatu-ssa. lakkoilussa

o1.i- a.inalrin hi-venen suona.]ai-sta. kansal]-ista.is'be-l-ua ja it-
s en:,j.i s t.,,rpi gpr¡rki. my s t ä ruo t s a.l a:L s'p eräj- siä rråi.äomanoml staj i a

va.stao¡* llàinün il 'riön tajus:Lva.t lcen1,ies perel'nria.'t ruotsin-
lnaaLa.Lset tu.kkil-iiklreet, joi-den rnu-ul<a.l-a.isina. ol-i koetettava

pysyä väleisså.i suon.rla,.isen'työvoirnan lcanssa.. Su.o.¡lala.:Lset

Itruukinp¡.tl:i.tunír.-bn ta:sen, ru-otsia. pu-hu-v:i.na ja mu.r,rkal-a.isil-ta

v¡.i.kutta.¡¡i.na, esi:Lntyiväit ku-i.benkin isäilnä.n ja küslci- jän
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ottein. Sortokauden ahdingosta vapeLutumaan pyrkivä11-e väes-

tö11e ja va.rsinkin niil-1e ltvapauteenrr päåi.sseille rengeille
ja muonamiehille, jotka ol-ivat maatiloil-ta isä.n'bänsä käs-

k;'vallan alta lä.hteneet, täl-l-ainen kohteLrr. oli sjlmiin
sylkemistä. l'{j.etret halusiva.t inhimillistä kohtefua, tasa-

arvoista elämäü mu-iden ri:nnall-a. Sosialisrni sitèi f1:-pasi¡

ja joulckovoimaa¡: l-uottaen tuo vapau-s pää.tettiin lunastaa.

Jos nyt aikaväLin piji-i.s1:å'i. arvioi tilannetta, missä

suomalainen työnantaja ja työnies 19Oo-l-rr.v¡rn al-u-ssa olivat,
nii.n tnsk:Ln voi vält'b;'ö- tu-lokselta, että tapalrtunut oLi

våiLttämättömyys. Nouseva suonal-ainen teol-l-isuus tarvitsi
ra.aka-a.inelta ja nij-tü otet.ü1in miståj. niitä halvimmin

saatiin. Yhtiöiden metsänostot olivat l-uonnollinen seu-

rau.s ja yhtä Luonnoll-ista oli myös mahdollisimman hal-van

työvoiman lcäyttö. Maaseutu kolci jo muutoi.nkin kovin ras-

ka.ana sen työvoiman menetyksen, minkåi tulckili-ike ja teol-
lisurr-s naatalouden piiris$ål vei pois. Työpalkkojen ja

työehtojen vielä nopearnpi parannus ol-isi vienyt maata-

louden perikatoon. Sosiallsmin vastustus maaseudulla oli
jo täl-tåì.kin kannalta ymmärret'täjvä.



2e2.

5. sen llmaston s s

Kun nyt on osoitettu.-' että punaisten j-lmastoalu-

eiden synty oli rilppuvainen 1900-luvun taloudell-lsista
yft. oloista¡ luotakoon vielä lyhyt katsaus siihen, missä

määrin sosialismi on ollut kestävää ja pysyväåi ja onko

mahdollisesti uusia aluelta tullut sosialismille valla-
tuiksi.

Tarkastelun kohteeksi otetaan vuosien 1948 ja 1966

eduskuntavaalit t 1948 soveltunee tähän sen vuoksir ettåi

sodan jälkitj.lannetta voitiin pitää jo vakiintuneenar

vuosi 1966 taas siksi, että se oli rajavuosi ennen suur-

ta yhteiskunnallista rakennemuutosta.
5

Skdl: n saamat äänimäärät, % eduskuntavaaleissa 1948 1966

Qgfu4 läänin vaalipilri
0ulu
Raahe
Ka jaani
Sievl
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärv1
0ulalnen
Pyhäjoki
Saloinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikaj oki
Pyhäjärv1
Reisjärvi
Haapajä,rvi
Nlvala
Kärsämäki
Haapavesi.
Pulkkila
Pi ippola

44.
19.
36.
17.
77.
17.
15,
27.

35.
32.
32.
25.
15.
16.
26.
16,
21.
27,
50.
27.
33.
20.
73,

3532,
26.
71.
12.
ZO.
11.
16.
23.
14.
19.
21.

16.
15.
33.
24.
18.
16.
'18.
20.

2
I
5
8
4
1

7
9
1

9
1

1

0
4
5
1

9
0
I
9
3
9
5
0
0
I

I
6
6
5I
9
5
B
4
0
1

6
3
6
3I
5
7
9
9
9
5
0
6
4
3

a

24.
16.
14.
16.
25,
43,
16.

40.
17.

5 SVT XXXIX Eduskuntavaalit 1948 ja 1966.
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Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi (Vaala)
Vuolijoki
Paltamo
KaJaanin mlk
Sotkamo
Kuhmo
Risti Järvi
Hyrynslami
Suomussalml
Puolanka
Hai luoto
Utajärv1
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
YlikilminkÍ
Kiiminki
Haukipudas
ïi
Yli-ïi
Kuivaniemi
Pudasjärvi
Taivalkoskl

25.
26.
38,
21,
40.
46.
44.
16,
25.
26.
48.
40.
19.
18.
40.
42.
42.
29.
34.
39,
34.
35.
18.
19.
42.
77.
19.
17.
19,
12.
15.

24.
37.
24.
26.
52.
44,
z2

28.
30.
42.
45.
24.
27.
40.
36,
37.
27.
32.
45.
37.

7
5
0
1

3
3
7
2
5
5
1

9
2
Ð
2
2
4
1

5
3
5

9I
6
5
4
9
7
7
2

25,

25.
30.
44.
43.
31,
33.
34.
22.
16.

7
7
0
2
o
3
2
6
9
1

2
I
5I
6
1

0
4
2
2
9
2
3
6
6
7
3
2
I
6
5Kuu sa¡no

koko vaa lioii ri 28.O 31.9

Lapin 1äänin vaalipliri
Rovaniemi
Kemijärvi
Keml
Torni.o
Posio
Ranua
Sal1a
Kenijärvi (mlk)
Rovaniemi (mlk)
Rovaniemen kpla
Tervola
Simo
Kemin mlk
Alatornio
Karunki
Ylitornio

49.7
12.9
24. 2
10.7
47.6
23.3
14.1
19.O
14. 6
20.7
27 .4
29.g
17.O
11.7

26.
27,

38,
26.
20.
45.
34,
29.

+î*. r
26.9
41 .2
29.4
14.5
38.1

49.

2
2
8
1

o
5
2
5
7
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Turtola (peffo)
Kolari
Muonio
Enonteklö
KlttlLä
Sodankylä
PeLkosennieml
Savukoski
Inari

29.
52',
14.
18.
42,
28,
,1.
29,
23.

50.
31,
13.
49.
34,
74.
31.
54.
6.

2
1

I
6
0
0
0
0
2
2

37.5
7
5
6
1

4
0
1

I
I2Ut s .'t okl o

koko vaallpllrl 29.5 15.1
Koko maa 21.O 21 .2
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Oulun l-åi.änissä keskiarvolukeman 28.O vuod.en '1948

val.leissa ylittivät seu-raavat kunnat :

0u1u, Kajaani¡ Sietii, Saloinen, Vihanti, Paanrolar

Pulkkila, Säråiisnierni (Vaala), Paltamo, Kajaanin m1k,

Suomussa.lmi, Iu.ola¡rka, Muhos, Tyrn?ivä, lemmes, lumi joki,
liminka, Kempeler. Oulunsalo, Oulujoki, I{aukipuda.s ja Ii,
yhteensä 22 kuntaa.

lapin Läänin vaalipiirissä keskiarvon 29.5 91o ylit-
tivät seuraa.vat kunnat:

Kemi¡ Sa11a, Tervola, /Ilatornio, Ylitornio, Turtola
(letto), Kola.ri, Kittilä, Sodarnlcylä ja Savukoski, yh.teensä

10 lcuntaa.

\ruoden 1')66 eduskuntayaal-eissa Oulun läänin v¿ali-
piirissä ylitti SKDI:n kanna.tus vaa.lipiirin keskiarvon

31 .9 96 seura.avissa kunnj.ssa.:

' Ottlu, Raahe, I{aja.a.:ri, Sievi, Saloinen, Vihanti, Paa-

vola, Pyhäjä.rvi, Pulkkila, Vaala, Kaja.anin m1k, Sotkamo,

Kuhmo, Suomuss:¡.1-rni, Puolanka, Ì{uhos, Tyrnå.tvä, Temmes, trl-
mi-nka, Kempele, Ou-lunsa.lo, Haukipud¿.s, Ti, Kuiva¡iemi ja

?udas järvi, yhteensà 25 kuntaa..

lapin läänin vaalipiirissä SKDI:n keskiararon 35.1 %

ylittivät vuoden 1966 vaaleissa seura.a.va.t kunnat:

Kemi, Tornio¡ Sa11¡., Tervol-a, Kemin mlk, Ylitornio,
PeLlo, I(oleri ja Kittilä, yhteensä 9 kuntaa.

I{avaitaan, että gr¿itä poilckeuksia

on SKDT¡:n ka¡rna.tus keskitt.¡pJ't varsjn ta.rkasti sa¡1oi1lq

)
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alueill-e, mi-b.k:.i sosi.aa.]:Ld emokraa.tj-t s¿:.iva.t ha.l-tuunsa

1 9OO-lu-vu-n ensimn¿iisel]-ä vu-osikyirmenell-ä.. I(on--mrnistisen

puolneen toiminnan tultua la.j.lliselrsi toisen maail.mansodan

jällreenr oh SKP ja. sen lcatto-orga.nisa.a.tio SKDI saa.nut sel-

vän yli ott e en kaikilla perint ei s est j. va.s e:rni s'b ol- a.i s i l-l-a

alueill-a. Sosialidemokraa.t'bien kanna.tus on Pohjois-Su.omen

ma.aseudu".l.l-a jri:rnyt huom¿.ttava.sti al-le 10 prosenttiyksikön,

kau"pr.r.ngeissa" lra¡na'bus on Ìriemo-Ll korkeampl .
6 Per-i.nteinen

ääne s tysküytt ê1ytymi nen on ollut va.ll-itseva yli puolen

vu-osisadan ajan. Tämä koskee er.i-tyisesti punaj-sia. aluei-

ta., nutta. myös'porva.ri-l-11s-i-a. seutu- ja.

Pohjois-Suome4 p_olii'L'Lj.seel:r ilm.as,too.n sove.l-tuu näin

ol-l.en se va.l'LiotieteelL.isiss¿i- tutki-nu.lcsissa. - mrn . Nousi-

ainen ja Rydenfeltin7 teh'Lv hava-i-nto. e'ttä" pol-i.i Ltiset
perinteet e-l-ävät h:¡vinkin .l-u,iassa. .iopa ri.ipr¡uma.tta. eko-

l-ogisessa. .lcentässä tapahtuneista mur:-tolcsista. Traditio on

ertt'ual-n -Lu.-ìa maa- .ta metsüta.l-ousväestön keslcurrdessa sekü

e::ityisen vahva siel-lä. mi-ssi,:- väestö on ma.a:rti eteel-l-isesti

erist ttä.
PerinteÍden sä.il.yvy;rflsn ja. ilma.stollisten a.lu-eiden

pysy'v;';'den ilmentym¡in¿i ka:rn a'Et a.a. vielåi l-)'byestl ma.inita,

et'bä Suomen s.i-sä1-Lissodan aika¡ra. polii L tisten il-mastoa-1u"-

eiden våil-iset erot näkyiv¡i't va.rs:i.n se-l.v¿j.sti. Va.lkoisen

Suomen a.sevel-vol-1i.siludest¡. kieltäyd¡rttii.n enemmän sieJ.ì.ä,

rnissii. olti-in voi'L'copr.r-ol.isesti rrpunamielisiärt . Uslconnolli-

s j-l-la. ja. porvr.r1l-ì-isillo. a.lu-elJ-J-a, icuten Poh j anna.o,l-J-a.,

t¡.istel.tr pu.na,isia va.sta.a.n näht.j.in jopa. "puh.a.n:i. sotano.", /

VT XXXIX J'J<i.trskr.rntÍr.v,ra.lit 194.8 ja 1966.
ousia-inen 128-159
s. rlyös Ran'bal-a 1

6
7

S
}T
1r ôtåTt::' ",\3 -tr77:"'' 3 18 -"2 1 e' 729-730,
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niin et'bä mn. iiTivalassa käytettiin suojeh:.ku-nnasta. nimi-

tys'ti.i. Itkörttikaartjl,.S Sarna. innostuneisur:.s asj-a.an on to-
d.ettu vanhoj-ll1slesta.diol-a.isuudesta. edel-lä (tut<u tV 12.) .9

Asevel-vollisur.rden pakoj-1.u o'I¡i yleis'Lij. mm. I(aj nurr-"t". 10

Suojeluslcunti.in liittyminen oli Pohjois-Suomessa. su.hteel-

lisesti heikointa sosj.a.lis tiseîisa. Perä-Poh jo1.a.l;sa, jossa

myös työväen ¡Z;.rjestyska.a.rte ja. ol-i su"hteel.i-isesti pa.l jon.

l\ktÍ1visinta ol-i I'vo.-l-lçoisen Su-omen" ve.stnsta¡inen Ou.-l-un-

Kenin-Tornion teo-l-.1-isr:-usseudulJ.a, niss:.. työvä.estö ol.i jä.r-

jestri.y'byneempiiri ku:Ln Pohjois-Su-ornen ns.tseu-d.,rl.-l-a. 11 I(aBi-

na.ll--i-sr-:.r:-srrv,.:.1-Jcoista.rr yhtei-skr¡.n'ba.jc.rjest;rsNü va.staa:r il-neni.

soda,¡ jä-llceenkin viel-¿j. Koillis-lao-iss,?. ns. l-äskika.pina.na

(ks. III lu.kr¡- 76) . flma.stoLl-ise t sei-lcat lienee nnyös

Ner.¡.vo stoli i tt o o tt anut huomi o on ke ski t'büe s s åi.åi.n vo-irnansa

ta.l-visodâ.ssa. juu-ri puna.ls1:Ln kohteisij-n. Kainu-useen ja
12Kuola.iäirveen. missä valcoilu- ja. sol-u.tus'boiminta. ol-i vil--

ka.sta itsenäis.¡vtemme ensivuosi kyrnmeninåi. 13

B l{a.nninen Ohto, I(a:rsannoususta, irme-ijaksi s. 15't-145.
9 I(s. nyös I(¡r115tt"tt ". 33-4.1 ja ]:iersa..ì-o, Suo je,Lrr.skrr-nt¿r.in

h.istori.a IT s. 529.
1O i{anninen ernts. 14."1 .
11 l4ann:i.nen Oh'bo, '/a.ll:oisen Srr.onen muotou-trr.rn.inen s. 4A4-412.
12 i{;¡öklcåi;"1isen lceslei'L'frj-nisesti' lcs. Iiorh.onen rlrvi, Toisen

rna.ai-l.nansoda.n a.i]ca. Srr.omen h.istoria¡ kàisikirja. ff s. 569.
13 llakalehto fl-lckar SKP ja sen v¡.:llru.trr-s poli.-Ltti.seen ja am-

natil].iseen tJ'övrienliik].ceeseen 1918-1928 s. B?--83, 84.-88 tg9-1Q1 t 109-111.

.n
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4 . Tr,r"tkimusme t od.i-n s ov el tr¡"vrri-r.d e s t a

Tässä esit;rlçsçssåi. on 1<irytett;r elcologista'butklnu.s-

tapa.a. viet¡r¡ä tiett;.;'v¡ historiall-iseen'cj-lanteeseen. lly'b

on sy;'tä kysyli, onì<o tutkinusto.pa voj-nut antaa. talou_del--

l-isten ja. uskonnoll-isten k¡rs;r¡nysten osa.l-ta sellreitä. v?.s-

ts.u-lcsia. Vas'baus on myöntävä. Ei ta.rvitse tyytyä yhteis-
kuntat-i-eteel-listen tu'bkir,lusten tapa.an toteamaa.n, että. tie-
tyt historia.l.Liset teki jä.t orrat synny'ttänee'r, traditioita,
jotka ovet monill-a alueil--La jokseenkln riippumattomia

tä¡nïnhetkisessü yhteiskunnassa val-litsevista ja vaiku'tta-
vj.sta. ta.loudellisis'ba teki jöistä. ITämä tra.ditiot ova.t

todel]a. ol-cnassa. ko.lco täl-1ä tutkinnu-salu-eell.a., mutta. nåimä

traclitio:Lde:n synty ju-uret r¡oidaa.n 1ö¡rtr5¡1 ja palja.staa. nü.i-

hj-n ju.rr.::j-in nenemäJ-lä, kii.yttä.rnällä historial-listr. tarlcas-

telutapaa.. I{irjoittajatl pro gradussa trl(or¡nunisrnj- Krrrr.samossarr

osoitetti-in, et'Lä vuosisa.dan a.hr-ssa. syntyneet kä.yttäytymis-

muodot ov3).t -L:':h.es muuttr.rmattoniaa säi-l-yneet viime ailcoihin

a.sti. T¡'inän tu'bkimul(sen perusteel-l-a on nlr,htï.vissein että
tänä na.kemys on la.vennet'bavissa ylip¿iä.t¿.iän koko Pohjois-

S'u-ornen puo-l-uepol-iit'biseen l<enttli¿in. Taloudel-l-iset ja us-

konnolliset tekijät eivät tolci seli'bÈi ka.ilcl<ia ilmiöitä,
mutta vâ.rsii1 r¿.ltlca.iser¡ia ne ainal<in suurissa pui'bteissa

o'r¡at ol-l-eet. Yksittäistcn pitåtjien osa.l-ta, kuva täydentyy

ja. täsmentyy, jos tutlcimuste. syvennetiiän rnonien muiden,

rnm. siv.tstysolojen, pu.oJ.u-eiden ja henlci.löiden va-tl:utns'ben

jne osalta., kuten ekolog-Lnen tr'-tl<inu.sta.na. edellyttüål.

I

/
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Tänlii. tutki mu s on ailtarlrt selvü-n - ekol-oqis-histo-

ri all-i s een tu.tkimu-st ¡,lo a.an perrr.stuvar vasta.ul<sen tlinä

'oäivän¿i. ja. ìo_ 1 900-l-rlvg&_a.1u-ssa. i:una.isina. vall-i'bqev.i.en

a.lueicj.en s"*¡nt n ja sl'n'br¡s-.¡ihin. Useimoien fa oike¡.s'baan

kai:rki-en nun sten ìtun-l;ien te.u-st¡:ra ova.t 1900--l-r-¡.vrr-n ta-
louCe-l--L:iset e lto.hrja.t ia n-iistå!, ailreutr-r-nu'l; ia lroe'l;ti.¡. våiä-

z.1¡1¡rì - rlal ollrl -Ll-i set s',,rr/t ei ví,j.t sen s i- lir selosta. erii.i -
den aluei-den ten. Koil.Lis¡na.a.n ia l{a.laiolci -l-ea.kson erålid-en

krr.ntien Dorvâril.list¿ ilna.stoa.. \råiestön suunta.u.tr:_minen

n5i1lä a.,l u. eì l--ì.a. voittolu-ol-isesti suome 'b'b arel- a-i- s -ma.al- ai s-

li -i-ttola-j. seen näkemvks een. poh j arr-tu-r-r. ratka.isevi-l.ta. osin

u-sk' onn o11 l S I'l n sr¡ihin- ll'ät:i. uskonnon ^ vr:.nho -i l.i- i sl- e st ad i o -
lai-sur:den ia h.erännä isv.¡den toi.nintaa. sosial-ismia. va.staan

'bukee sekä her¿i. tr¡sl--t ikkeid.en sl sältü et'tä sosi.alistiert
ome.sta ni :iri s sí:',atlr- n¿.:.jcemr¡s. Ile::¿j.tr¡s-l-ir' l.rl<eiden va.ilcu.t-

taia.vksil-öistä h.¡vin monet o.l.iv¡.t tieto isestikln pol-iitti-
sia. v¿r-i-]r¡-tta..'ì ia.. ia. nimeno:la.e.n "0orv:,..ri.L I -t sen r¡h t ei sl:rr-nnan

pönkit'br-imi s een p.lrrlciviä.

lj-süksj- on tul-l-u.t esil-l-e, et'bü sosia.l-isrni slrntyi ja.

-iti kaupunk-ien ja. teoll-isrr-u.skesku-sten epä.liohcì._Lsta, 1a.aje-

takseen ja levi-bäl:seen siel-'båi m¿r-a.seu.du.n irtona.:Lsen vii.estön

kesku-u-'l,een. Pohjo-1s-Suomen 1¿intj-siin osj.in selcij. Kuola.jàir-

vel-l-e. l-iike'Lul.i ?oh ja.nla.hd en :¡:amni.l:on a.su'bu.skeskrrksista

sekä r¿¿u'ba.'beit:i. että. vesi.re:i.Lte jä pitkin. Kainu.useen so-

siali.smi tu-ì-j. e'bel-ästä, ra.rrta.tien surr-ntaa's:iell-äkin nou-d.a-

tett-ì-in l-evitäkseer:. .'(ajaa.n-tsta. ja Kaja.a.nj-n naa.l-¡.iskunnasta

Kainu.rrn korp.i-in el-iå¡i.lcseeri si.e.i.lä ns. korpilrornmrinismina.
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Tèimän tu-tkimnksen ulkopuolelle jii.rr-yj¿ mu.tta poLiit-
tisten ilma.stojen syntyyn 111t'b)¡viä kys¡'myks:Lä olisiva.t

viel-i. puolu-eiclen välinen taj-stel-u ja agitaa.tiorl4 ,riu"-
't j-ntüväl-Íneid en va.iku.'bu 

" r 
15 våi.est ön koul-u-tu.ks ef -l.inen taso,

sivis'b;rso-Lot, osa.-a.l.ue-i-d en ¡ne.an'L j-eteel-l-inen,.""rä ja mah-

d.ollisur-rd.e'b r¡uorova.i-lru-tr¡-lrseen. Kai-::lci nä.ilä v¿,,'.:Ll<u.tta.vat

poliittisen il-ma,stcn syntyyn ja pys¡rv.,y¡ssn. 16

Vaikka ta.loudel-lisel-ta. ia uskonnol- liselta 'ooh j alta.

ol't se.',tt!.c.i.q rr¡jls_i!, JrksiseJ-:L'b bej-se'L tr¿l-okset, asio:Lc'i.en -ba.r-

17lca.steh¡. vieL¡-, sosialis'i;i-cn . he:nät.rslj-il:.keiden ym. sisältä
päiin a¡rLais-t tü.'bäkin tu.tlcirnusta seilcka.perij.iseri-räir l<u.varr

hj.storiallis-ekolo,qisen tu.tlçinrr.ksen sovel-tr-rvrr.u-desta sel-it-
o1 .L .¡_ sten 1¡r s'L ei-clen historiallinen tausta

i a p:¡sl¡vr¡.Ys.

14 lühinnä kiinnostaa ma.a.la.isl-i:Lton ja. sosialismin r¡äl-inen
suhde selcä erityisesti h.enlcilöiden osuus tässö.. Iîm. Ilannes
Gebha.rdin osu-u"s rn¿¡.¿¡.l.a.j- sli i t on. j a pi envil j eli jä. j eir j e st ön
syntyyn Gebha.rdin ;oyrkiessåi synnyt'bämriän ttvastatu.lenft
sosialismj-a vastaan maaqeuclul-1.a. (Sanionen Arr¡o, Pienvil je-
J-i ja.i.n jär jestäy'bymisk;rsy¡1ys ja p1env.1-l- jeli jä jä.r jestö jen
val<-Lintum.Lnen Suomessa. s. 167-16U).

15 Mm. I(a¡rson Tah<lon (sos.) ja J-,ri'bon (mI) vö.ì-inen taistelu,
jost:. on täss¿i êsi'c;rlçss33¿ jo sa¡.tu- esimerklcejåi.

16 l'li.iis.b¿'i rnrn. Nousia.i:-lr.:n.141-154; Ryclenfel.t S. 331-341 .
17 plm. .[{ansa.n Arkisl;on kansj-ot 329.5(471), joissa on ka.tsa.u]c-

sia Poh joj.s-Suomen eri paiJrlra.r:-ntien ja. rra.alipi j-r:ien po-
l-.iittlseeÌl elåin¡,ilr.n ,seki':. a.r-vio:i.n-be ja lco::n:nnistion lran:r.a.tu.k-
;:en 1aa.jen-b¡rn:Lsel-1.e eri ;rþ.f,sislcrr.nt:¿luoklrien lces.lct.r.u.dessa.
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Utajärvl
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijokl
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujokt
Yl-ikilninki
Kilminkl
Haukipudas
Ii
Kuivanieml
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Slmo
Kemln mlk
Alatornio
Karunkl
Ylitornio
Turtola
Kolari
Muoni-onnlska
Enontekiäinen
Kittilä
Sodankylä
Inari
Utsjokl

3
1

1

4747
4518
3450
1130
2377

742
6618
2933
1910
5670
7359
2180

10527
3875

12064
4a3z
5777

10955
3747
4017
7345
7987
2771
5169
2093
2191
1411
rc44
3980
5638
1e91

509

4.
-2.
10.

74.
20.
78.
20.
28,
24.
23.
24.
20.

34.
25,
2.

3.
z).

15.
47.
34,
26.
10.
33.
14.
11.
12.

537
444

1

2
2
0
1

6
5
2
1

0
9
4
9
0
0
3
6
3
0
2
0
5
6
7
9
B
4
0
6
I
3
6
2
6

6,5
9.6

17.6
5.1
8.9
7,3
4.4
4.4
7.O
7,1
6.3
5.9
6.9
6,2
5.8

11.9
5.5
2.5
2.9
1.4
4,5
9.9
5.9
1.9
0.6
0.9
0.8
0.6
0.6
0.0
1.7
1.7
0.4
0.0

5.6
6,a

1g.g
6.7

10.4
6.9

10.8
5,4
9.0
5,3
2,9
4.8
2.O

12,1
17,3
17 .4
10.8
4.6

10. 1

2.4
7.5
7.9

11.6
7.o

14.4
1l+.2
7.8
4.o
2.4
8.9
2,7
4.1
5,4

15.
15.
10.
26.
20.
g.

19.

219
yht. maaL.k.
koko lääni
koko maa

297e71

32e311
2947400x)

14.9
15.9
10.9

7.O
7.1
5.1

9.7
8.9
5.9

x) luku vuodelta 1900 (Einar 1rl. Juvar Suomen kansan historia
V s. 398
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Liite 12

Asukasluvun kehitys Pohjois-Suomessa 1gO1-1 91 Ox)

Kunta âs. luku
31 . 12.1910

1is. v: sta 1901
%

Ulkom. muutt.
1go1-1910 %
v.1910 väes-
töstä

poissa ol-eva'
%(vkiluku ja
poissaolevat
v. 1910

11.8
16.O
9.6
19.1
6.6

9.7
9.7
11.2
3.1
2.7

19.4
17.2
54.8
10..4

123.O

Oulu
Raahe
Kemi
Tornio
Kaiaanl

19802
3e63
2209
1716

850
Kaup. yht. 3O44O

4858
3438

14111
8178
2325
2494
6967
5411

2. sarake: SVT XXI 4.9

8.0 11 .9

10.1
12.6

Köyhäinholto Suomessa
SVT XXVIIT SiirtolaåS-

314-321.

x) Taulu 1,
v. 1901 s
tilasto 7

25.4

11,6
19.5
20.2
15.1
11.6
5.5

24.4
7.4

17.O
9.3
trtr
7.3

22.6
o.7
6.1
6.1
9.7

12,9
12.5
7.8

16.5
11.8
5.8
4.0
4.o
7.7

51 ,5

Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
lt[eri järvi
0ulainen
Pyhäjok1
Salon kappeli
Salon pitäjä
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonl-ahti
Siikajoki
Hai luoto
Pyhäjärvi
Rei sjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäkl
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
(ja vuolijoki)
Paltamo
Kajaanln m1k
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ri sti järvi
Hyrynsalmi
Suomussal-mi
Puol-anka

5046
1645
7626
3467
5955
1943
5820
4726
1718
2671
3205
1555
5408
1417
2091
243A
6259
3e70
6401
8457
7193
6008
2368
1904
1831
2837
3404

8.'1
9.6

12,O
11.2
12,8
11 .4
'10.0
13.9
6.0

13.4
10.4
13.1
17.8
17.3
'10.8
12.8
12.3
4.4
8.5
9.7

10.0
7.6
7,O
9.3
2.9

12.2
13,5
5.5
9,5

14.2
13.4
10.8
14,3
7.1

12.1
7.9

10.7
8,2
9.7

14.9
12.6
10.6
11,5
10.3
7.4

11 ,1
9.3

16.O
16.9
16.9
'18. B
7.6

2.6
24
). I

2,O
12.4

ZoO
4.9
6.6

15.7

7,3
O,7
4,6
9.2
5.0
7.8
7.8
9.5

8.t
10. B
7.2

11.O
5.1
9.0
1.2
8.3

4..
ò

Ja
19-2Or sarakkeet 3.
Siirtolai-suus v. 191

J
0

a
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Liite 11.

hä ito s AV en henkilöi
ra en as o a

1901
2.57

1910

n määrä luvust
ôaa enmaan

Oulu
Raahe
Kernl
Yornlo
Kajaani

3
4
7
3
4

2.20
2.75
2.62
1.75

.29

.00

.02

.15

.21
yht.
koko maa kaup.

2

¿

à
3
2
2
4
2
2
2
2
3
4
3
3
4
1

4
2
4
3
7
5
1
3
5
1

2
3
4
3
3
3
3
2
3

.43
,42
154
.54
.74

3.41
2.30
1 .88
2.49
2.99

Sievl
Rautio
Ylivieska
Alavi eska
KalaJokl
Merijärvi
Oulainen
PyhäJokl
Salon kp1l
Salon pit.
Vlhanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Silkajokl
Hailuoto
Pyhäjärvi
Rei sjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäkl
Ha.apavesi
Pulkkila
Pyhäntä
Piippola
Kestilä
Paltamo
Kajaani m1k
Sotkamo
Kuhmo
Säräisniemi
Ri stijärvi
Hyrynsalml
Suomussalmi
Puolanka

.82

.51
,07
,50
.23
,45
.15
.92
.71
.11
.71

.06
,19
.0'1
.09

.31

.35

.71

.57

.11
,29
.04

10
97
36
37
43
14
72
91
7A
53

a

a

2.42
1 .61
2.57
1.97
1.40
1 .80
2.55
2.40
2.84
2.24
3.13
2.97
1 .65
2.16
2.61
3.O8
2.79
3.54
7.01
3. OO
1.96
2.89
4,37
2.94
3. OO
2.13
2.86
3.41
3.87
4.77
4.25
1.35
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UtaJärv1
Muhos
lenmes
Tyrnävä
Lumijoki
Linlnka
Kempele
Oulunsa1o
Oulun pft,
YLlkiimlnkf
Kiiminkl
Haukipudas
T1
Kulvanieml
Pudasjärvl
TaivaLkoskl
Kuusamo
KuoJ.aJärvi
KemlJärvt
Rovanleml
Tervola
Slmo
Kemin ml-k
A,latornio
Karunkf
YlItornlo
Turtola
KoLarl
MuonionnLska
Enontekläfnen
KtttlLä
Sodankylä
ïnarl
Utsioki

2.61
1.83
3.72
4.4n.
4.11
,.11
1.12
3,17
2.43
7.10
3.25
2.77
2.57
1.70
2,78
2.71
2.72
2.07
1.52
1. 08
2.OO
1.62
2.85
1,79
1 .99
1 .94
1.58
1.19
2.tfr6
2.49
2.54
2.00
2.27
1.38

2.92
4.63
4.72
4.42
4.69
4.32
4.94
2.51
,. 09
7.54
2,96
1.34
2,A$
4.67
4,63
4.95
2.72
0. gg
1.66
1.01
'l .88
1.41
1.71
2.24
2.31
1.59
o.95
1.62
2.39
2.38
2,19
1.46
1.72
o.60

Yht.
koko d¡aa

7.06
2,51

2.54
2,24

I

I

I)
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tlill'itxET

A. lla.inamattoraa.t l-l¡.h.ter:t

Aa. A:rkistolä.hteet.¡,
I(ansa:r A¡kiS'bõ KA I{el-sinki

lipii.rin kuntj.en va-l-'br-r-us'bo jen t;r
y'bårkit: j

ö
L) o a 0l-. Poh.joisen vaa-

f üi sr}¡hrnj- en nerivott e-
a o

lrrkokonJcsesta. 29. ja JO. pä.ivänä ma.¡._ì.isltu.r.rta 1929.
Oul.u- 1929

-Karsi.o 32 G(qll) SlP n1()23n. I(aja.anin. piiri-n sosialis-'bisen piiri j¿i.r jestön pj_i.rj.kokou_lrsen pöytrilcirja
1 .-2.7 ,1925.

-l(a¡rsio 329(471) TP n 1929n;SîP 192O-3O. Saap.kir jeitåi.
lielslngin.'Iyövåicn va.a.lj-komite¡r¡ ¡trrlcisto, Taka¡rarik.
lresä]lä 1930. l{a.portte ja poJ.ii'r;t.isesta il.mastosta
Poh j o j. s-Suorneir paiklcal<unni-l-t€!.

-Karrs:lo 329(!71) SîP tt1927-28î' If B yB-656. Ilelsingj,n
Työvrien vaalilconitean. /lrkisto . Takavarik. kesäll-ä 197o.
Ra.portteja.- eri puolilta Pohjois-Suomea. puolueen ja yh-
dÍstysteir laklca.uttarnistoimista sekii pi.ì.rikol<ouks en
(29. -3O. 10.27) pö;'trik:L:: ja. sj-s. m}'ös* va.a.l-j.tul-ossel-os-
tuks :L a. enj.i 1'b rj. P oh ¡ o i s -Su o:leir. pai 1.:1ra.ku_nnÍ l- t a..

-l(a¡rs:Lo 329(471) STP 192O-3O, Nippu n1gzgn II C 527-'760. Iìippu hrr.h'L j-lc.-ma.r.r:a.sk. 19Zg- II C (II4.9- 1927.
Saa.l. selostulrset Or-rl-rr.n l-r,;¿'lnist¡,i.

-lia.irs j. o 729 (471) STP n 1929n. -|,¡ih. jcj.:r.ìeet hrr-h'b.ilc. -mp,r-
rasku.r.r 19?-9 II C ( t oo0- 114.8) l9z-g- . -

-i(a"nsj.o 3?-9 (,111) sTp n1gzgn rI c (s4e-aes) zq/1129
-23.4..-29.

-Ka.nsio 329(471) Sîp nß?_7-29" IT C(lø1-84.7) lokak.1927-
ht;r.hti.lc . 1929.

-Karrsio 329(4.71) sTp n19?9n II c(s89-1005) ran. kirjeet
ta.'.nilr-na.rr.l- j-sl< . 1929.

-liansi.o t29(4-71) SK? u1923,. Ke::tomirs S.S.T.P:n toirnin-
nû.st.3. v. 1923 toukolc. 1. päiiv5.åin selcï. puolu-een pl'.iri-
j Lir j cs t ö j en edust a. j akokou.ks e_"ì_ l- e lüh.e t'b¿,irnj" ä asi akir-
jo jc.(mm. ker: b. suhte:Lst¡. rna.al-r:i.sl-j- j-'Ltoon Oulun 1ilänissä.

-Kansio 329(47 1) Sosj.a.l-j.stinen Työväcnpuo-ìu.e. Asiaki::-
jo ja. n 192<)-3ott . Îu-tkintopö)¡L¿ikir3o3a. îankif a.ssa- o11ei1-
ta 19":O, ohjei-ta. juì-kj-si1-l.e v¡.lt.i-ol-l-isi1l-e jouickojär-
jestöil-Le r puo}:een taktisia ohjeita. sekå!. lcu.nna-Ll-is-
poliit'l;isj-a ohjeita ja käskyJä.

T en Arkis;to T l-si.nki
un dj-stys. Pöytäkirjoja

ju.ol<sevista. a.sj-oiste 1900-07.
-Ou-l-un 'l'yöv.ï.enser,r.¡¡¡-f,;röväen;rþfl:ist;r.!¡ssn johtohrnnan 'pöy-

båiÌcir ja.t 1BB7- 19OB sek¡,i )'hd j.st)'lt$en kuuka.trsikokou-sten
pöytå{,ki.r jat 1895-1 908, ;ryös vu.osikerboinrr.!..set, puhrr-ja.-
ja. .heskr''.s'be-l-uklu'bi n pöJ¡tå.ik-trja.t v . 189rÕ-98, huvitoimi-
lru.nnan pöyLåiki-rjat 1896-1908. Ou.l.un e'Lelriisen ver.-Li-piirin pl iritolmj.kunnan

-Kansi o 331 . [J8 z 67 4 )a 6-15
kuri amnat'L iyhd i s t;'ks en-,
pöyLäkirja.b 1898- 1907

pöytåLkirja.'b 1907,
(47 1). Oufrr-n pu-r.rsep¡ien, na.h-
si,ru-t i.ri- a-'r'na.t -'ci- o s a.s ton ym.
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-Kansio 323(47 1). Suu-rlakkoon liittyvi¿i asiakir-
joda ja'b j-lannesel-ostulcsia.

-Kansj.o 363.2 Oul-un t;'öv¿j.enyhdistyksen pöytåj.kirjat
vuoteen 1959.

-Kansj.o 362.84.Q7 1) STlIl,:n pi:Lrl'boimill.r-nta. loinin'ba-
lcertomnl:s:La. 1920- .

Ou-l-u.n iiiag,krr.nt a-rLrlci s t o ( or'm)

lestadiana. 1.
-Cg:1 Väinö liavaksen kokoel-ma..
-Aa: 1 AsiapaRereita. (kosk. eron s.iritij.) . Vuos j-na 1929 ,

1925-27 ja 1931 , 1932 pid.e'bt;rjen puhu-jain ja seurakun
nan vonhinten lcolcorr-sten pöytr:.kirjat ja 1i-:Lt.Lee'b.

-ri,a: 1 0.H. Ju,.,';r,'i-l-a.n lcokoel-rna. ,Sis. myös .ltrl-is Bergro'bh.
lestadiol-a.isui''-dest:',, tie to ja. sn.¿r,rna.a. jist¡. Pu.das jär-
ve-l -1.ä ja Kr'.r.ts¡¡Ilos"1a..

Iesta.clia.na. 2.
-Suolnen I,es'ba.diola.:Lnen lr,ihetys;'hdi.stys (Sll.r ) . pai-
ka.llisasiarnj.esten l.uet1,elot Ba: 1 1907-21.

-I:est¡.cliolaj.steLr 1-,lrhet¡rs¡'h.cl.i-st)rste::r Keslc¡sLj-i'bto r,l/.
Aa: 1 siì.o.p. kj-r'jej-den dia.e.ri 1,aO7-1908.

-le s t :r cli o I aist en lähet¡rs1rþ ¡1 i styst en. Ke s]cu-sl j. i t'b o r. }r .
Bb : 1 St;.omcn lähetJrsseuran. f,estadio.l-e.j_ss¡. l.J¿r.a.râose.s-
ton (Sfm) j;isenluette-l.ot 1907-1929, 1934 r1977-j978.
.Aina.is ji:senJ-uet'Lel.ot 1907 -1932, 1977 .

-lestacLiola.:Lste¡ lähet.7syhd.lst;'sten Kesl<us1iitto r.J¡.
(I,KK) Db : 1 Vrr-os.i-, ti.J-:L- ja. -bj.li.ntr.::Jra.str:.slrertonuk-
se''r; 1907 -1928 .

-lestadiol-¡,r.isten J.,iihe b¡.s;'hdis'b;rsf,6'n lleskr-rsl.i-i-'bto r.f .
Cd:1 Yle:ls'ben J'l-j-lnål:i::ij.isten nelr.vottel-t:.koltorr.s'ben pöy-
triJ:i::jo ja 1907-1909, 1911-1 12, 191 4-1915, 1917, 1919-
1920 , 1926 , 1934.-1977 ,1g3g-1g4O .

-T.,e s't a.cli ola.i s t en lr,lhet)¡syhci i s tvs t en l{e;:ku-slli'bt o r . } .
907 -19a9 ,påriitoimi-

j a. e::o-
anomu.l<s j_a koskevia. ¿rs:i.a.ki.r jo ja. 1938-1939.

-le s t a.ci. i o l a.i s'b en Liihe t;rs;rhd..i. s t;'s't en I(e sl<usl-i -t t t o r . y .
Cb: 1 Vuosil<olrorr.sten pö¡r'liilri:: jo ja. 1909-1920,1922-1926,
1928, 1930-194 1, 1943-1944.

-les t a.tli cl-e..i-s: I en i,¿thetys¡rhrl:i. stys t en i(e sltusl- i i t'b o r. ¡r.
Ea : 4. s aa.p . kir j e et ( S a.arraa. j :,r.t, si siil- ii.hety.lcs e.L bct ) 1 9O3-
1913. l:la.islriheteil-'r;ä. 1 909- 191?_.

-le s tail:L ol- i'.i s t en I,rlhetysyhrii. styst en i(eslcnsli -i. tt o r. ¡¡.
\a.23 låihe't;¡soppi-l.l.j-de::r lrirjeit¡i. ja hakerni.r.ltsi¿-.. 1907 -
1915,

Ca:1 Pij.:.itoirnikuni'¡.an lcoltons'be:r .pöy Lr:k.i-r jo ja. 1

191"¡, 1919-1940.'Iuru-ss a 21-22/6 19'59 picì.etvn
ku.nira.n n eur¡o t t el-rrkokorr-lcs en p öyi; ¿iki i: j a.. Ero j a
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Oul-r-rn Tu.o¡ni olcapi-tirJ-ûn rLrki sto :
-i(a j a:min r ov r.s tlì'rl,r-nnan ar.!:i s'L o C a t 2 Ror' ^ s'b il:unn.?.n
pappeinkolrousten pöytakir jat 1BB5- 1919

-lienin rov'ìst1lnr-nn.a.n arkisto Ee : 5 I(ertomr.l:siÍl siveel--
l-isestä el-:.'-n¡istä 191?--1913. Ro\r^stilru-nnan papireinko-

-kousten pö;'tål.k.irjat 1B7B- 1907. Iiertonu-lr, e'b I(u.ol-aji..ir-
ven sellral<unnan lcirlcon ja. l<or:-}ti,n t.'Lla.str. 1914.r1915
ja. 1916.

-Pi i s'p a¡rt ark a.stusp öyt a.!<i r j at . Eb : 1 0 . Pi i sp eun'b arkas tu-s -
pöyt51rir jab l(u-olajä.rv.i-Iiuusc¡no ( tA¡e- 1916)

-Pi i sp o.n'c ark¡rstnsp öyt åiki.r j a.t Eb : 6 . Pi i sro arrt r.rkastu.s -
pö;rtälrirja.'L ja. -lcertonrr.llset Kar i;tu-La-l{eni (ßeZ-ß16)

Kenin tuomiol<ru:rnan arkisto :
-C II a:86-88. I{Lru.s¿:mon kr.rräj¡-illunnan vrr-osj.käräjät

1 900- 1905

G & C Bergbonin a.rlcj-s'bo:
=Iuet be-l-o vr.r-odelta 197O
-A II c:B Tj-1-i-tyksiir. I(aj¡,r.a:lissa. ja. Klehin¡r:såi to.palr-
tu.neestr. terv.nostodta 1899-1903.

Ou.l-un -l-åiiininlra.ns-l-ia.n a.rkisto 3

-IIb : 9 l,laaJee i.'ran vu.os:i.kertomul<sia. 1903-1930
Ou-l.u-n l-:r.i,in-in'bo.lousseuran ¿:rlcisto :

-Tat1B Sa.ap. k:Lrje-i.t:j. ja. haìcemuksia. 1907 TII
I{iini.ngiir. p.i.iri.n nj-risniehen e.rlristo :

-.DIb : 1 TI.l.csrnit'ba.ussel-ostnksi a lBBO- 1i\82, 1i384. .
¡}IV: 1 vuosi]rertonrr-ksia 189,s, 1911, 1915

Siurlr-an IIö¡'3ysaha. 0sa.ke;rht.i.ön arkisto :
-rLrieiston lrrettelo 47 / 1958
-Tierlot K;rnlcäl*-n saJresta ja Ilirvaskosken 1.Ti¡rosen sa-

ha¿r. ja. ra.utaruukkia. koskevat 'biedot.

J.ruf . Snel-l-man j.n kar-tpi:ahuone & G. : sonin arkisto :
-Ârlciston luettel-o 19"s8
-A I:2O2 sa.aplì.neet ki::jeet A-K
-A II:84 kir jekonseptiki.r ja 1907
-n.II cz75 Rakennu-ksia ja t¡rSv¡t,estöä koslcevea. Tj-las-
tol.lisia. tietoja. 1886-1913. Hintaluettel-ot 1899-1900

Tlleå 0y:n a.rkisto:
-ll. .¡l.ineenmr:.k¡.iset ryhmi,it sekal. a.siakirja,t 1 .lcot.
ITH6

-Ab U.l-eli 0l' II Cc 4.. seka:I.. u-ittoa, hakkui'ba yn. kos-
kevi,;a. a.ineistoa 1909-1914.

-u1e¿9" kopiokir ¡a 6/vtt 1909 2o/r 1915,
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Ab. I{r¡-r.:-t painama.ttoma.t -l-ä.hteet

Aho I (isa-k) , i.liten kristit;in on suhta.udut'ba.va. ,aikamne
sosialismlin? lll-ustus I¡I,l(:r J'l. ylim. kolrouksessa
Jalas jr.irvellåi t .-4-. 10. 1 919 . lestadia^n a. 2.
lll{ Cd: 1 Ci{A

Ahonen Sirkka, Kuve.stiko sosial:Ls:::in leviä.ninen Suo-
inen ma.aseudul-l-e ma.aseu-dr":-n ala.kerroksen emansi-
paatiota. Pro gradu IIY pol-. hist, 1962

Asunmc.:',. ltla.rr¿ti n., Clu.-l-r-¡.ir t)'övtienliilce vu.osina. 1907-1916,
P::o gradri- IIï 1966. (ltyös Oma::sa)

Iluovinen Kosti, Sosialistis;en ti'öväen]-iil¿]:een srihta.u-
turnincn l<irkkocn j¡. kris'b.inuslcoon 1917-19. IIY
,'(irkl<ohist. 1962.

Hämä]äinen I(., Oul-un 'Iyövü.en¡'hd-l'-stys 60 vuotta. 1896-
994.6. I(lisikir joitu-s TY I(ansiô 7?-3(4.71).

Juntunen Paul.i, l,lir.alaiskr'lä.n poi-iittinen ra.dika.lismi.
Ta.Y v¡.1t . oppi 1962.

Ju.irsel.a Ju1c1<a, Suomen me-e.laisväes'Lön liiton järjestö-
organisa.a.tion lcehit)rs vuosina. 1906-1916. Pro
gradu JY Suomen historia 1969,

KilpeJ.:.rinen Yrjö, Suomen ko:nmunisti-nen puolu-e puolue-
jü.rjestönä. TY valt. oppi 1954,

I(oskinen Veiltl<o 4.9,, I(omrnu-nis'biryhmii Suornen eduskun-
na,isa. 1920-l-nvu1-l-a, IIY val-t. oppi 1950.

Kyllönen lt[atti, Konmunismi Ku-r:.samossa. Pro gradu Jy
Ilist . 1967.

lonka Ej-no, Mo¡Irne työväenliikkeen ja. kirkon suhteet
vuosi.na 1922-1926. Pro gradu- JY Suorcen hj-st, 1964..

.14a.:i: ¡;til-a tl,nu, Rajeseu.dun muut'bovirrat. Tutkinrus Si:-onen
itäisen raja.seudu.n våi.estön muu-ttol-iikl<eestä.
?rr gradu Il/ sos.pol . 1965. (

l,lie'b binen llartti n., leste.d:i-ol-a.inen hera.tys.l-iilce I.
Iiäs.i-kirjoitu.s 1942. 0l,T^

Pes onen iler.l,t a, les t o.cli ana. lest a.di o-l-ai s t a. herl-i,'bysl-i j--
lcet'cä koslceva.t kolcoe.' ma.t Orr.l.ir.n ma.akunta-arkis-
tossa. 0l'{A

Pusa }ent'bi, Puolnej-den kanna.tu.s tlllrllel-in lä.:l.nin maa-
la.iskunn-tssa(1951). Pro gra.du IIY vaft.oppi 1963

Raappa.na lìej-no, Työvr-r.enl-iike Oulussa. ennen v. 1907.
Pro gracltr IIY 1955. OMA

Sa.ava.l-aincn I-,ea, Tais'tell.r.a. työvd.en sielu-ista.. Su.url.alcon
ja ensirnmä.isten edus.l<un'tavaa-l.ien väl-isen s.jan so-
sial-idemokraattisen saf,r.ona..l.ehd istön uskonasioihin
liittyvän lcylvön 'barka.stel-ua. Pro grad.u 1957 fN
Suom. hist.

Sarjaj-a. Jukka., Pu-o-l-uect ja. niid.en voimasu.hteis-iin vai-
kuttaneet teJci.jät lapin vaaì-ipilrissä toisen
maail.mansodan jälkeen. Pro gradu I'lY valt.oppi 1964

Suomen Rau-hanyhdist¡rsf,6n Keskusyhdistys r.Jr. (SRK)
SRK:n vuosikokoulrsen jullciJ-a.u-sìrna Raisioss a 2l8..6.
1975 sekä SiìK:n puhujain- jo. seu-ra.]<untavanhin'Len
Irokou-ksen Turussa 27 .6. 1975 tekem¡i-'b kannanotot.
llonisteet telri jän ha.l.Iussa.
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Suomen Rauha.nyhd.istysten Keskr:.sJ'hdis1;ys r.y. (SRK) Oul-u.
Yhdist;'þsen keslcrr.stoimiston Oulusta. antama luet-
telo SRK:n jåisenistä ja jäsenyhdi.styksistä Oulun
1¡j.änissä v. 1914. luettel.o telci jiill-ä.

'Ial-viaho Pirkko, lestad.iola.isu-us sosia.alj.sena l-iikkeenä..
Pro gradu IIY sos. 1960.

fervasrnåiki Vilþo, Srr.omen puolueet ja maanpuolustus
(1919-39) . ],is. työ HY va.lt . óppi 1962.

Topparj- Harri, Puolueet ja ni-iden voirnasuhteisiin va.i-
kuttanee'b teki jri'b Vaasa¡r l-ä.¡j.n-in ete-l-äisessä vaa-
lipiirissåi. llY Pro gradu. Valt. oppi 1957.

Tnomola. Vilho, Pu-ol-uelden joukkoka.nna.tu.s Turun ja Porin
lä.åinln etelä1sen va.alipiirin ma.e.l-a.Ískunnissa.
Pro gradu TY valt. oppi 1967 .

Uusita.l-o l(ari, Suomen va.semmistora.d j.ka.a.lisen työvä.en-
liilclreen syn'Ly ja kehitys rruoteen 1923. Pro.gradupo1. hi-st. Ify 1959.

Ylitulkkil- a. l.îai j a-li j- s a., l.{a.:r} a..Í- sIi i t on suh.t autuminen
torilparikys¡'nyþsçqn ja tila'btoma.n vålestön a.su-t-
t a-m j.'ee en )rksikama.ri s e s s a. e duskunna.s s e r¡u.os ina
1907-1922. Pro gracì"u I'I/ Su.om. hist. 1964.

B. Pa.inetu.t l-ähteet
Ahmala. lI., Oulu-n ja I(enin yhciistyksien l¿ihettien lcer-

tomus tulclril-a.is'beil la.lrosta Perä-Pohjolet.ssa.
I(ansa.n Tahto 12.2.-13.2., 1906.

Ahvenlampi Eslco, Valt-i-o - Kelnin l-.akon 1949 alkuunpa-
nija. (lro gradu TY 1975) Sil't¿:" re.f . I(ansan
Tah'bo 28.6.-3.7 . 1975.

A.J. I{uiste.l.mia ?erä.-Pohjolan kap:Lnasta. I{ommunisti,
3/ 1926. - 

i
Al-h.o Pentti, Pohjois-Pohjanma-:rn metsien käytön kehitys Ija sen va.j.l<rr.tr.:.s metsien 'ti-l-aan. Ac'ba I¡oresto.lia

Iennica 1968 Vo]-. 89 1968. Suomen t'îe'bsä'Liet. Seura
IIelsin]ci 1968.

.4.n. I'läskilcapina.ff . lleuvosto-Ka.rjala-n puolesta.. lllais-
te-l-ulcuva¡lcsia poh j oisilt¿r. ::j-ntarnilta. leni.ngra.d
1927. '

-Bidrag till linla.nds Officiella Statistik II. öfversikt
af .lU-nlands ekonorqisl<a. til-l-stå.nd B. fiemårsperio-
den 1896- 1900. IIf ors 1901 .

l3rand.er U(uno), Iiainrr.ì.r.n takarlra-i-lta. Er:L
nra.'b lcai l- í j ayìrd. :i. s tyl: :; en vr:.o s i Jri r j a.s
sink:L 1930,

Cala¡¡nius R. , Suomussa.lmen seu-r.druirna:r histo:i:'ia.Ouh:. 1

Iorsn¿r.n J ., I'list¿. syJrst¿i sosialismi l-evisi Suomen maa.-
l-a.isväiestön kesku.u-'been? Helsinki 1912,

G-ebha::d lIannes, Asrrnto-ol-ot Su-omen ma.el-aj.slnr.nnissa v.
1901 . Tila.'btonnan väestön alakornitean tutlc:Lmu-k-
sia. II Ilel.sinki 1910,

C.ebha.rd lla.nnes, l.laanvil je-l-ysväestö, sen su-hcle ¡nu-lhin
elinkeinoryhmiin ja. sen yhteislcu-nna.llinen ko-
koonpano Suomen ma.a.la.isku-nnissa. v. 1901. Til-at-
toma.n väestön af al;or¡ite¡¡ 'butl<jlnu.ksia f . IIel--
sink.i 191"s.

ainos Su-onen
a. 193O. .T:.lel--

p
!
t,
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Gebha.rd l{annes, Vil-jellyn rnaan a.l-a ja sen jakaantu-
minen Suomen rna.al-aiskunnissa. llila.ttoman väes-
tön al-a^korni'bea^n tr,itkimuksia IIT.I{el-sinki 1908.

Gebha.rd Hannes, Yh.teisku-nta.til-astoi-l-inen ka.r-basto
Srr.o¡nen na.al-¡.isku.nnista 1901 . Su_omeir ma.a¡.tieteel_c
l1nen seura. Ilelsinl<:L 1908.

Ha.apa].ainen ll., l.iaata kåis1 btiivä neuvotteluko.lrous v. 1919.
SKP:n ta..istelujen tieltä. leningrad 1934.

I'Iei.kl<il-ä l(a.ulco, Oulnn puoluekokous ( tgOe ). Komnunisti
1956.

Iíeilcinheimo A.l{., I{emi jiirven, I(u.ola.järven ja l(uusamon
knihtikontroh.dit. 0u1u- 1912.

fso-llookana. Tytti, Ì'1a¿lla.isl-j.j.ton synty Ou-l-ussa oli
monicn telcijöiclen tulos. Refera.atti val-t.l-j-s.
Iso-llookanan maal-a.j-sl-iiton s)¡ntyä lcoslc. lis.
työstä. lÍitto 4.6.1975.

I s o -lTo okana'Iy'b t i, I.{¿-:.a.f a.i s l-.i :L t on o::gani s a.r t i on keh.i tys
Poh.joj-s-Pohjanmaa-l-Ìa. J¿r'bkoa edel-i.. ert. liitossa
5 .6.1975

ttJeh.urr ¡ lïerii'b;rsmatl:oi1ta. Iia:rsan T¡th.to 28. 12. 1906,
J. T. lest:r.riloli.j.sr.r.r:s yh-Leisku-nna.l--].j.scna. il-miön¡j.

trj.:L i; ';o 20.1 .197 4.
Kal.l-io Ax.tti, l{ertornus Orr.l-rr.n työvC.en;.hdistyksen 25-

vu.ot.isest¿:. toini¡.n¡r.sta vuosin.a 1886-1911 .0u1u 1911 .
I(i:Lslc:Lncn Aura., l.íu.isi;e.l.tnia vuoden 1905 v¿rl--l-anl<u.mou.sta-

pah'cu.mista. Suomessa.. Koninu.nj-sti 5 / 1956 s.242-251.
Komi.teanmletintö 1905 t"¡. Iiornitca¡.rnietintä lapinma.an ta-

Ioudel.l.is'Len o1o jen'tu-'bltirnistL virten.I:Tel.sj-nki 1905
I(omj- beannj-etintö 1 906 :8. Putr.tav.rr¡ll-j-:L.kl<eid en naanostot.

IIel.si.nlci- 1906,
I(o:nitea.nrnietintö 1 908 : 5. I{ornj-te¡nnie'bj.n'tö lapi.nna,"n

oloi-sta. llelsinki 1908. '

Korci t e enni et i.nt ö,,r 1 9 1 O z 4 . I{orni 1, e¡.nni- et in-t ö Ka j a.¡nin kih-
l-akunnan ta.l-orid ellisten o1o jen tu.tki:nista. va.rten.
ilelsinlci 191O.

Kuu;amon mülritr.rpalaisten anornus sena.a.ti-'l.l.e mrjkitupa-
l-a.isten pää.sys'bä rnantta.a.l.iti.ì.oiksi. Koill-is-
sanom t 16.7.1959.

laki mets¿i- ja. larr-tta.ustyöväen a.sn-muksj.sta. Ännettu
27 . huh'bikur'r.ta 1928. lakilrirja. Suomen t¡.sa¡¡all-an
voima.ssa. olevat osat 1734 vuod.en v¿.ltakunnan
-l.a.l:ia ja. liitbeenä ennen heini.ikurr.n 1 påiivää 1933
julkistettu-ja l-akeja ja. asetul<sia. Toim. Bru.no
Sundströrn j:r. lau.r-i- itrj-l.io. IIel-sj-nlci 1934..

lehen Enj-1, Poh.jola:r.'bulcìrityöl-ö"isteir -Lalcl<o, sen s;'nty
ja. kchityr:. I(emi 1907.

lial:ka. tq( iilo ) r'Iyöta.is'Le.l-r-r:is'b¡. Perü-Pohj
kelrai a. rnu:L s'b :'. j-npano i st a lce s ämatkal-t
Ka.nsa.n l(a.Lenteri 1 9OB.

ol-a.s: a
a. 1907.

I(at-
)

rrl.fr.r.kana ol]-u.ttr, I{aukipu-taa.n lastaus;rh clis'cys 2O-vuotias .
Ku1 jetus'byöläinen 1925 s. 53-58. Vaa.sa 1925,

n Osl<a.r:L tt ( f nto Ka:rga.s ) , I(epulaista arrekauppae.. I(ansan
tlq.hto 17 .7 .'15.

I

I

I

¡)
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Pa.Lvi.l.aj-nen II., I{arjan ja po::ojen ornÍstrrs Suonen
naa.la.j.skunnissa. v. 1901 . Til_attonan vä.estön
a.lajtonitea.n mletintö fV. IleLsinki 1918.

Pa.avi-l-a.j-nen I1., Ka.tsa.us suu-rmo.anonistu.kseen Suornessa
1 p:nä 'ba.:r::tiklruta 1917. lantbruksnin. publ. J.f .ÏIfors 1918.

Ra..l tti.ì- a. Pekka, r,es'b ¡r.d j. of l.i sr;,r'r.s hi s t ori a.ll-i s ena il--
mi-önä. liitto 26.2.1975.

Snellma:r G..R., lìyötiJ-:,stoa XVI itr:-tkirrus Suomen saha-
teol.-l-isuu-desta. sen yhtey'been kuu"luvista. rnetscin-
h¿klcu"i st a, 1 rn ¡¡ a.rrl::: es'b a. j a. 1 as'b auks e s t a.
llel-si_nki 1914.

Sosia.a.Liministeriön ptätös, joka sj_sültiää metsä.- ja
laut.ba.ustyöväen a.sumusten ja hevossu-o jain sutr-
rutr-tta ja l¿.a.tua koskev¿¿t ohjeet. Annettu llel--
singissål 27 . päivänä ma.l-isk¿t:ta 1929. Asetus
129/1929. Suomen a.setuskokoelma v. 1929.
I.lelsinki 1929.

Suomen Vira.l-j-inen Tilasto (SîV)
-SVT II Ka.tsa.u.s Suo¡nen ta.l-ou-dell-lseen 1;il-aan B.
Vi.isivuot.j-skaris,t 1896-1900. ttelsinki 19O4..

-STV XXIX Va¡',l.itil- c.s'bo F,. 7 . 1.,'duslnn'Ltvr.a.-l-i.b 1907 -
1910. I-le-l-siirkj. 1 908- 1911 .'

-SVil XKVIII,S-Lirto-l-ais'b.il.rstoe. 7. Siirtola.isu.u.s
v. 1910. lle.l.s-i nki 1911 .

-SVT XyIfI Teo.j-l-isuustil¡.stoa. 22. Vu_onna 19O5.
Jälki¡,rmäinen osa..'ileht¡r.¡.'t ja. kr-,siallna.ttilÍikkeet.
Ilel-sinki 1907.

-SVT XXIX Vaa.liti]-a.stoa. 14. Id.uslcrr-nt¡.v¡.a.l-i-t 19?-9.
IIel-si.nlcl 1930.

-SVï XXI ¡..9. Iföyhi-rinhoito'b:11-sto A 18. Köyhri.in-
h.o.1to Suomessa. v. 1910. I.lel_si-nk-i- 1913,

-SVT XXI Ä.9. I(öyhäinhoito Suomessa v. 1901 ,
i{els i.nki 1913 .

srr.ornenmr...n tila.stol-l-inen r¡u-osilc:lrja igoi.,.Ti.la.stol-linen
Püij.toim:Lsto. I.le-l-sin]ci 1901 .

Su-ornenmaen til¡rstcl-.l.inen vu.osiki::ja. 19O5 . Kol-ma.s vuos:i_-
kerta.. Iie-l-slnlri 1905.

lrSu-titt (Sulo lapola), Sosi3.1isnia. va.staan.T,iltto 5.8.70.
Su.ui:i kans¿r.la.ishakem:Ls'bo I. Toj.m. Voitto I:ir.:.kltonen.

illeinola 1966,
Talonen Jouko, l{l.a.1e.is1i-i-tto-lceskrrstapuolueen suhde

kirklcoon 1906-7 1 . l_1it Lo 12..7 . 1975 ,
llu.orinieni Iteljli, ]Ieiil¿.in tel-evlsiosotn:rine keståir.i kyi.lä

pä.ivLì.nv¡.lon. Serr-ra. 25-26 , 1975 .
-U. Kaksikyt::lenti:, r¡u-otta taipalee.l..ì.a. Su.cnen l(rr"1jctrr-s

t¡' ökii- s t en I i. -L'L on'b oi-ninn a.s t c.. 1iu.1. j etrr.sty ölitÍnen
1925 s. 53-58. Va.r,nâ 19?.5.

Va.l-t.i-opiiivapöJ''ciikj-:':jn.t 1907 -1 910. l'e] s:,.nki 1908- 191 1.
Ven¡rol-a J.Ii., iia.a.nornis'i;ris Su-o¡nen r.a.a.l-Aislcun:rriss3. v.

1901 . Ti1:,:.'btona.n vå:estön ¡.1"l:om.itea.. Til.a.stoll-j--
n en tu.t kintr-s )rh'L e.i slcr-rnt a.t a.l cud el-li s i s t a ol- o :l s'b a.

Suonen nr.al-¡.j-sku,nnisça. v. 19O1 . T.fe-l-sj_nki 1917.

{
I

I
I
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Ra.dÍoes:i.telmö.t
illeo.l-. 1Ís. Pelrl<a. Rai-btila¡. ra.di.oes-ì.tel-nå.j. 25.7 . 1975
J.,e s t ¡.d i o I a.i srr.r.r. s )rht e i sku.nn al- --l- -i s en a. i l.ni önä .

S a-r:oma.l. ehdet

-l(aiku 1899- 1906. 1.,ra¡.ha.su.olïr. Orr-..l-u

-Ka"ns¡.n Tahto 1906-1910. sos. 0u-1u
-I{a-l eva 1900- 19OB nu-ors. Ou.Lu.

-Iiitto 19oro-191O rna.a.l-. 0u.1u-

-Koj.l.lissanon: t 1950-1964. sit. K¡'.r-rÊemo

C. Kir ja.ll-isrr.rr.s

Lhonen Ielix, I{ajr¡n1n lca.uirungin historia ïlI 1810-1905.
Oulu- 1961.

.lhvena.insn çlerm¿ì., Iìov-nienen historie, fI 1632-1960.
Rova.nien:i- 197O.

,tla:ren Au--l-is J,, I{a.nnes Geblr.ard.. }Ie-Lsinki 1964-.
Al-a.nen Aulis J., Su.omen historj.a kusta.vj-l-a.j.se1"l-4. ajalla.

Suomen histo::i-a. X osa . Porvoo 1964
/rl-anen Yrjö, J.E. Gtts'c¡lf Joha.nsson. IJI-ämåinl<r:valrs. ?orvoo 1947,
AÌl-ard't 'rl¡ilc, Social s'br¡:Lc-bur och poJ.:Ltj-st aktivitet.Rorgå1956
flfl :r.rdt Eij-k, Yh'beisJ<unna.n .r]akenne ja. sosir.r.l-inen pa.i.ne.''2. painos. Porr/oo 1966
A.L-l-a.rdt nrik - Yrjö littrrnen, Sosiologia.. Kol-mas painos.

Porvoo 1964.
llndersson ll. .4., Iiatsa.u.s tu.kkit;r$1::isten työ1a.k.koihin Perä"-

Poh.jola.ssa 1906. Kerni 19A7.
.A,n:',eJ:sson n.4., i{eni j;.:::ven pit¿t.jåin v¿ihej.ta.. Iíer¡i 1912.
And.ersson E. 4., Rov.¡t:Lelnen ,oitrijä. Ti.eto ja. pitüjii.n entisistä

ja. nyl<yis:i.s'ti,r. cloist¿r. Ke¡ili 1915.
i.nci.ersson E. A. ¡ Tiet : ja. Sodanìr¡'15." ja. I(itt-ii-:.in piti:' j:jj.n

ailta.iset:r¡lista ja.- m;rS¡s::l¡rist:j. vo.iheista.. I{eni 1914.
,\nnala. Vilhon Pohjanrna-1'.. II. Orna naa. 2. pa:Lnos I s. BO0-821. t

Porvoo 1958.
-l¡-b1l:^ inen Toivo, I(ans âinvit-l.i€jen sot"'r.lcor¡-.l.u.n su.ollta.l-a.i sen

srr.l<si j cu_lco:i. Ì(a.r j a.l_a¡. :r:etk.i . lTeu.\rcst o-i(ar j a.l-an
prroJ-estr.. I.,en'! n3ra.d 1927 ,

An'i;il.:r.incn Îo-ivo, Ilo:rs:1a.i::Iod-astrr llc.: j n.Ie:':,t>.. 1920-1930 ,
ii;'n'r etr.cn vu.o t t a. ÌI etr-.¡o s; 

-b c -i-a:c j aJ- r'.c.. Pe t ro s lro i .
l,n'bÍl-a. AÏmas, Kai-nurr,n :ì.e.nsanopisto 1909-1934. I(ajaa"irl 19";5,
Au-er Jl.a.k.lro ¡ Plr",.r-tn ja.los1,rr.st,. Poh jo.J-:¡.sr;0.. Iicr'ti 0y v . 1893- 1968.

IIe.!.sinl<i 1968.
Sergroth. L'fis, Sttonen lci.::l;ko. Seil keh.itys, sen va.:Lkutu.s .lcan-

sÐ.a.n ja. sen srr-hde 1r¿l.t.loon I-TI. ?orvoo 19O1-O2,
Borg 01ai¡j., Ifitii ptr-o1rr-etta. ¿;r',.nestirisin. Tieto ja. ja 'bntlrimu,lr-

sl a puo.l-rr"ei st ar pol.i'b'b j- ka.st :1. j a ve.:rl e j. s t a..
Keurr.;r-lr. 1970.

-Borg Ola.r¡i, Su-omen puol-ueet jn pu-o-Lureohjel.na.t 1880-1964-.
Porvoc 1965,

Ror:g 01:1.'rri, Suonen puol.r"r-eideol.ogiet. 'Io:lnen painos. Porvoo 19
lìo::g 0-ì.¡.v.i, Suoinen pu.olueideologi,:.t. Pe::ie.a.teohjeJ.nj.en sisäl--

töa:r-al.y;''btin.en vei:t¡':.:Lh.r selti-: l:¡.tsa.us niidcn histo-
rial_l.iSeen t:.:¡.rs-b:a.n j:.'s¡.'nt;¡prosesSii.n. liel_sj.ni 196

t-
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.'Da-hl ,Iì.obert, Joh.d.a.tus po.ì.i.ti--i-k¡.n 'bu.-bllimu.l.îjeen., n.L]ni-teos
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