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8. Esiintyminen ja yleisöt 1900-luvun alun sosialistisissa agitaatiotilaisuuksissa 

Anna Rajavuori 

 

Suomalainen kansalaisyhteiskunta kasvoi ja kehittyi voimakkaasti 1800-luvun loppupuolella. 

Erityisesti 1880-luvulta eteenpäin järjestökenttä kasvoi, ja samalla ihmisten toimintamahdollisuudet 

lisääntyivät suuresti. Raittius- ja kansallisuusliikkeet kasvattivat poliittiseen toimijuuteen, ja 

poliittinen järjestelmä eli omaa murrostaan samoihin aikoihin. Kaikkia pyrkimyksiä leimasi vahva 

edistysusko. Erityisesti suurlakko vuonna 1905 valoi uskoa kansan valtaan ja 

toimintamahdollisuuksiin. Uusia aatteita ja toimintamalleja levitettiin paljon myös kiertävien 

puhujien avulla. 1900-luvun alun suomalainen maaseutu suorastaan vilisi erilaisia valistus-, herätys-

, ja poliittisia puhujia kauppaamassa aatteitaan. Keskisuomalaisessa Soinin Keisalan kylässä kävi 

kulkusaarnaajia maaseutukirjeenvaihtajan mukaan rasitteeksi asti. 

 

”Kylämme on, jos niin tahtoo sanoa, kulkusaarnaajien oikea tyyssija. Sen voi päättää siitäkin, että 

kylässämme, jossa on tuskin pariakymmentä talorähjää, on joskus 4-5 selitystä yhdellä viikolla, 

korkeintaan 3 kilom. etäisyydessä ja näissä aina tuvan täydeltä väkeä. Tällainen selitysinto on 

sitäkin kummempaa, kun ei pidetä lukua saarnaajan hyvyydestä, kunhan se vain on uusi ja 

tuntematon paikkakunnalla ja kunhan sillä on, niinkuin on tapana sanoa, ’hyvä ulosanti’, olkoonpa 

tuo sanatulva sitte minkä arvoista tahansa. Niin, näistä saarnaajista sitä silti tykätään; ja onkin 

kirkossakäynti tullut hyvin harvinaiseksi kylämme väestön keskuudessa.”1  

 

Työväenliikkeen agitaattorit olivat merkittävä ryhmä näitä uusia, muualta tulleita, ”hyvän 

ulosannin” omaavia kulkusaarnaajia, joita toiset odottivat ja toiset karsastivat.  

 

Kiertävien puhujien toimintaa ja esiintymisiä suomalaisella maaseudulla on tutkittu vain vähän 

historiantutkimuksen parissa. Syynä on ainakin osittain historian ja esityksen paradoksaalinen 

suhde. Historialliset lähteet eli jäljet, joita menneestä on säilynyt, ovat lähes aina tekstiä, kuten 

myös historiankirjoitus. Esitys ja esiintyminen taas ovat ainutkertaista ruumiillista toimintaa. 

Historiantutkimuksen metodologinen ongelma liittyy siihen, kuinka tutkitaan esiintymistä, joka on 

tapahtunut menneisyydessä ja josta on valintojen tai sattumien kautta tuotettu, säilynyt ja säilytetty 

lähdeaineistoja. Lisäksi nämä lähdeaineistot ovat useimmiten luonteeltaan vajavaisia ja 

epäyhtenäisiä. Nämä metodologiset ongelmat eivät ole kuitenkaan estäneet tutkijoita tutkimasta 

menneisyydessä tapahtuneita esityksiä useilla eri tieteenaloilla. Niin sanottu uusi teatterihistoria, 

folkloristinen performanssitutkimus ja yhdysvaltalainen esitysteoriaan nojaava esityshistoria 

(Performance History) ovat kaikki pyrkineet tulkitsemaan esitystä ja esiintymistä ja pääsemään 

tekstin tuolle puolen.  

 

Artikkelissa käsitellään sitä, miten menneisyydessä tapahtuneita esityksiä ja esiintymisiä voidaan 

tulkita historiantutkimuksen keinoin. Esimerkkinä menneistä esityksistä toimivat sosialistiset 

agitaatiotilaisuudet keskisuomalaisella maaseudulla 1900-luvun ensi vuosikymmenellä. Mitä 

sosialistiagitaattorien yleisöistä ja vuorovaikutuksesta voidaan sanoa kirjallisia agitaatiokuvauksia 

tulkitsemalla? Lähdeaineistona on käytetty sanomalehtiä ja puolueorganisaation asiakirjoja.2 

 

Artikkelin rakenne on kolmiosainen. Ensimmäisessä taustoitetaan työväenliikkeen piirissä 

harjoitettua suullista esittämistä tarkastelemalla puhumista ja esiintymistä käytäntöinä ja ihanteina 

kansanliikkeissä 1900-luvun alun Suomessa. Toisessa osassa käsitellään historiantutkimuksen 

keinoja tulkita menneisyydessä tapahtunutta esiintymistä. Kolmannessa osassa analysoidaan 

                                                           
1 ”Kirje Soinin Keisalan kylästä”, Suomalainen 21.3.1906 
2 Artikkeli perustuu kirjoittajan väitöstutkimukseen Esityksen politiikka. Sosialistinen agitaatio keskisuomalaisella 

maaseudulla 1906-1908 (2017). 



sosialistiagitaattorien erilaisia yleisöjä sekä puhujan ja yleisön vuorovaikutusta ja tulkitaan näitä 

1900-luvun alun kontekstissa. 

 

Julkinen puhuminen poliittisena toimijuutena  

 

Yleisöpuheen asemaa ja merkitystä suomalaisissa kansanliikkeissä 1900-luvun taitteessa voidaan 

tarkastella kahdella eri tasolla. Itsekasvatuksen vahvaan ihanteeseen pohjannut seura- ja 

yhdistystasolla tapahtunut puhujaksi ja poliittiseksi toimijaksi kasvaminen oli ruohonjuuritason 

toimintaa ja kuului yhdistystoiminnan tavoitteisiin.3 Toisaalta samat liikkeet käyttivät tietoisesti 

yleisöpuheen konseptia ylhäältä alas suuntautuvaan vaikuttamiseen, joka perustui valistuksen 

ideaan. Tähän aatteen ja tiedon levittämisen missioon myös työväenliikkeen suullinen agitaatio 

perustui. Vaikka tässä artikkelissa keskitytään yleisöpuheeseen nimenomaan jälkimmäisessä 

muodossa, on syytä tehdä lyhyt katsaus myös edelliseen.  

 

Puhetaidolla tarkoitettiin 1900-luvun alun kansanliikkeiden kontekstissa toisaalta 

argumentaatiotaitoa, mutta toisaalta se rinnastui taiteellisiin puhe-esityksiin kuten runonlausuntaan 

ja proosa- ja asiatekstin tulkitsemiseen.4 Argumentaatiotaito oli vahvasti yhteydessä ajatukseen 

siitä, että voidakseen olla osallinen poliittisessa toiminnassa oli kyettävä muotoilemaan ja 

perustelemaan ajatuksensa ja mielipiteensä. Tätä harjoiteltiin niin nuorisoseurojen kuin 

työväenyhdistystenkin puhujaseuroissa. Nuorisoseuraliikkeen puhujaseurojen kukoistusaika oli 

1900-luvun kaksi ensimmäistä vuosikymmentä, mutta seuroja oli perustettu jo 1890-luvulla.5 

Työväenliikkeessä omaksuttiin nuorisoseurojen mallin mukaiset puhujaseurat, joita perustettiin 

myös työväenyhdistyksiin niiden varhaisvaiheista lähtien. Sekä nuorisoseuraliikkeessä että 

työväenliikkeessä järjestettiin myös erityisiä puhujakursseja ja -kilpailuja.  

 

Työväenliikkeessä puhujaseurat alkoivat 1900-luvulla saada poliittisen sisällön ja funktion. 

Puhujakoulutuksella oli kahdenlainen tarkoitus. Toisaalta taustalla oli ihanne itsekasvatuksesta. 

Esimerkiksi Jyväskylän työväenyhdistyksen puhujaseura kokoontui viikoittain jo vuosisadan 

ensimmäisinä vuosina. Ohjelmassa oli yleensä kaksi esitystä, joista toinen oli runonlausuntaa ja 

toinen yleisöpuhe. Hyvin usein ennalta määrätty yleisöpuheen pitäjä kuitenkin ilmoitti kokouksessa, 

ettei ollutkaan valmistellut puhetta, joten se jäi puuttumaan ohjelmasta. Puheen pitäminen 

koettiinkin selvästi hankalana tehtävänä. Runoja ja muita valmiita tekstejä tulkittiin kokouksissa 

kyllä. Vasta loppuvuodesta 1906 puhujaseuran kokouksessa pidettiin kaksi puhetta vapaista 

aiheista, kun harjaantuneet puhujat Kaarle Mänty ja O. E. Takkula esiintyivät kokouksessa. 

Tavallisena käytäntönä oli, että esityksille annettiin arvosanat kokouksessa. Mänty ja Takkula 

saivatkin arvosanoiksi hyvän, kun esitykset yleensä saivat arvioksi välttävän tai tyydyttävän.6 

Jyväskylän työväenyhdistyksen puhujaseuran esimerkki kertoo siitä, että 1900-luvun alkuvuosina 

keskisuomalaisella työväestöllä oli vielä hyvin vähän käytännön taitoa, uskallusta tai kykyjä pitää 

puheita edes omassa, suljetussa seurassa. Agitaattorien ja ammattipuhujien merkittävä rooli 

puhekulttuurissa tulee tuolloin ymmärrettäväksi. 

 

Itsekasvatuksen ohella puhujaseurojen ja -kurssien tärkeä tavoite työväenliikkeessä oli kouluttaa 

puolueelle puhujia ja puoluevirkailijoita. Työväenliikkeen piirissä oli käytetty kiertäviä puhujia 

keinona levittää aatetta kansan keskuuteen erityisesti tehdaspaikkakunnilla jo 1800-luvun lopulla. 

Kiertävien puhujien määrä ja toimintalaajuus lisääntyivät vähitellen vuosi vuodelta, mutta 

suurlakko vuonna 1905 sai aikaan valtavan puhujakysynnän myös maaseudulle. Tuolloin jo 

                                                           
3 Itsekasvatuksen merkityksestä työväenliikkeessä esim. Salmi-Niklander 2006. 
4 Ristiviite Poutiainen & Smeds artikkeliin  
5 Numminen 2011, 583 
6 Jyväskylän työväenyhdistys ry:n arkisto. Muut pöytäkirjat 1901–1971, kansio 51, JMA 



Suomen Sosialidemokraattiseksi Puolueeksi (SDP) nimensä muuttaneen työväenpuolueen oli 

kuitenkin vaikea rekrytoida osaavia puhujia koko maahan, saati kontrolloida heidän puheittensa 

sisältöä. Puhujia koulutettiin muutamalla valtakunnallisella agitaattorikurssilla, mutta niiden lisäksi 

puoluehallinto pystyi kontrolloimaan ja opastamaan heitä lähinnä ohjauskirjein. Kovimman 

agitaatiokysynnän aikana keväällä 1906 Yrjö Sirola neuvoi ohjauskirjeessään agitaattoria kysymään 

itseltään muutamia kysymyksiä, joista suuri osa liittyi sisällölliseen valmistautumiseen ja tietoihin 

sosialismista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä. Agitaattoria kehotettiin miettimään myös 

moraaliaan ja lojaaliuttaan puhujana. ”Punnitsetko puheesi, niin ettei tarvitse jälestäpäin parsia? 

Vastaatko sanoistasi? Osaatko erottaa pääasian ja sivuseikat? Uskallatko tarpeen tullen uhrautua? 

Muistatko aina edistää puolueen kunniaa, torjua sen häpeää?”7  

 

Puoluehallinnon valtakunnalliset agitaattorikurssit järjestettiin Turussa ja Helsingissä vuosina 1902 

ja 1903 sekä Lahdessa 1906, ja niille osallistui muutama sata työväenyhdistysten suosittelemaa 

agitaattorioppilasta.8 Kurssien opetus perustui luentoihin, ja painopiste oli siten pikemminkin 

tietosisältöjen kuin esiintymisen oppimisessa. Ohjelmaan kuului kuitenkin myös harjoituspuheiden 

pitämistä ja esiintymistaidon opiskelua. Agitaattorikoulutuksen lanseeraajan Taavi Tainion mukaan 

agitaattoria ei kuitenkaan voinut täysin opettaa, vaan siihen täytyi ”syntyä jumalan armosta […] 

tarvitaan luontaista taipumusta, innostusta ja paljon muuta lisäksi.”9 Puolueenjohto oli havainnut 

niin sanotun kansanomaisen puhetavan olevan hyödyllinen lähestyttäessä vähän tai ei lainakaan 

koulutusta saaneita maaseudun asukkaita. Myös aikakauden suosituin puolueagitaattori August 

Vatanen oli täysin itseoppinut. Varhaismodernina aikana puhetaito-opetusta oli kritisoitu, mutta 

kaunopuheisuutta pidetty silti perustavana sosiaalisena ja kulttuurisena kasvatusideaalina.10 

Samankaltainen näkemys oli vallalla myös varhaisessa suomalaisessa työväenliikkeessä. Vähän tai 

ei lainkaan koulutusta saaneita työväenliikkeen puhujia kuvailtiinkin luonnonlahjakkuuksiksi, kuten 

Onni Tuomi kuvatessaan ”Pappi-Manniksi” kutsutun työväenpuhujan esiintymistä:  

 

”Siihen tapaan puhuja jatkoi, etsiskeli raamatusta luokkavastakkaisuuksia, vertaili ja sovitti niitä 

nykyaikaan. Minkä enemmän hän puhui sen selvemmin käsitin, että tuolla yksinkertaisella 

työmiehellä oli luontainen puhujanlahja. Hän oli sekä puhuja että ajattelija.”11 

 

Täysin ilman käytännön ohjeita agitaattoreita ei silti jätetty. Työmiehessä vuonna 1901 julkaistun 

ohjeen mukaan agitaattorin ei ole hyvä puhua paperista eikä puhe saa olla pitkäveteistä tai 

toisteista.12 1900-luvun alun suomalaisessa puhekulttuurissa paperista puhumista ei pidetty hyvänä 

tai toivottuna yleisön keskuudessa.13 Sanat eivät tulleet sydämestä ja saaneet voimaansa aidosta 

aatteen palosta, jos puhuja luki paperista. Herätysliikkeen nykysaarnojen spontaaniutta tutkineen 

teologi Risto Blomin mukaan puheen ei katsota olevan Pyhästä Hengestä lähtöisin, jos saarna olisi 

ollut kirjoitettu etukäteen.14 Samankaltainen ajatus oli selvästi vallalla myös työväenliikkeen 

puhekulttuurissa. Esiintyjältä vaadittiin kuitenkin paitsi laajaa tietämystä myös vapaasti puhumisen 

taitoa. Yleisön ristiriitaisia odotuksia kuvasi agitaattori Onni Tuomi näin: ”Esitelmän muotoon 

ajatus tulisi ehkä ehjempää, mutta silloin sanovat, se oli huono puhuja, luki paperilta.”15 

Uskottavuuden lisäksi osansa sujuvan vapaan puhumisen arvostukseen on luultavasti ollut ääneen 

                                                           
7 Puoluehallinnon toimeenpanevan valiokunnan ohjauskirje agitaattoreille 28.3.1906 
8 Ehrnrooth 1992, 191, 199 
9 V PK, 358 
10 Burman 2013, 13 
11 Pohjakerroksista 1909, 29–30 
12 ”Ohjeita agitaattorille.” Työmies 19.9.1901 
13 Ristiviite Takala & Alanne 
14 Blom 2001, 47, 128; Siltala & Poutiainen 2009, 66 
15 ”Puhujamatkoilta I”, SV 30.8.1908 



lukemisen kulttuurilla, joka oli voimissaan etenkin maaseudulla. Sanomalehtiartikkeleita luettiin 

tuvissa ja yhdistysten kokouksissa ääneen ajanvietteeksi ja korvaamaan asiantuntevaa puhujaa.  

 

Puolueen koulutuksen agitaattorin tehtävään sai vain murto-osa agitaattoreina toimineista. Puhujien 

ja monien yhteiskunnallisten toimijoiden opit tulivat muualta kuin varsinaisesta puhetaito-

opetuksesta. Puhujat olivat saaneet oppinsa kokemuksen kautta niiltä yleisöiltä ja niistä sosiaalisista 

ja kulttuurisista toimintaympäristöistä, joissa he olivat kasvaneet ja toimineet. Agitaattorit oppivat 

kuuntelemalla muita puhujia, ottamalla vaikutteita papeilta ja opettajilta sekä harjoittelemalla 

puhujaseuroissa ja työväenyhdistyksissä, jotkut myös käytännön työtaisteluissa tuotantolaitoksilla. 

Agitaattorit olivat tottuneet saamaan kovaakin kritiikkiä yleisöltään. Heidän esiintymistään onkin 

syytä tarkastella laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa kuin vain puhetaidon opettamisen 

näkökulmasta. Vaikka agitaattorin varsinaisena tehtävänä oli kyetä puhumaan sosialismista ja 

yhteenliittymisen merkityksestä, käytännössä agitaattorin tehtäviin kuului esiintyminen 

laajemmassa merkityksessä. Iltamaohjelmistoon kuuluneet runonlausunta, kuplettilaulu tai satujen 

kerronta saattoivat jäädä esiintyjien puutteessa agitaattorin tehtäväksi. Etenkin kiertävien 

agitaattorien repertuaarit olivat monipuolisia. Piiriagitaattori Onni Tuomi kertoi, kuinka 

sosialistiagitaattorit hoitivat ammattiesiintyjinä koko syysjuhlan ohjelman Viitasaarella. 

 

”Samana iltana oli vielä työväen syysjuhla. Lähdimme sinne. Meitä oli 5 työväen puhujaa. Yleisöä 

vähänpuoleisesti. Attila ja Etelämäki puhuivat. Vahinko vain etteivät porvarit olleet kuulemassa. Ida 

Kanerva sai suosiota runonlausunnolla ja Suutala kupleteillaan. Minun osakseni tuli satujen 

kertominen. Yleisö lämmitti itseänsä tanssilla, sillä muita kamiinoita ei nuorisoseuran talossa 

ollut.”16 

 

Kuvainnollisemmalla tasolla esiintyminen saattoi tarkoittaa myös esiintymistä sosialistina. Julkinen 

esiintyminen sosialistiagitaattorin roolissa ja vastarintaan asettuminen paikallista porvaristoa 

vastaan vaati monilla paikkakunnilla sosiaalista rohkeutta. Tätä ominaisuutta odotettiin erityisesti 

paikallisyhteisön ulkopuolelta tulevilta agitaattoreilta. 

 

Eduskuntauudistus vuonna 1906 toi SDP:n agitaatioon uuden tehtävän, sillä kyse ei ollut enää vain 

aatteen levittämisestä vaan myös äänestäjien vakuuttamisesta. Eduskuntauudistus ja suuri joukko 

uusia potentiaalisia äänestäjiä pakotti myös muut vaalipuolueet omaksumaan samoja tehokkaiksi 

havaittuja toimintatapoja. Vuonna 1906 SDP jakoi maan agitaatiopiireihin, jotka alkoivat järjestää 

valtaosan agitaatiotoiminnasta alueellaan. Puhetilaisuuksien määrä lisääntyi nopeasti vuoden 1906 

noin 2500 tilaisuudesta vuosien 1908 ja 1909 noin kymmenentuhannen puheen vuositasoon.17 

Kiertävän agitaattorin puhetilaisuudet ilmoitettiin etukäteen sanomalehdessä. Yleensä puhujia oli 

vain yksi, vaikka useamman puhujan yhteistilaisuus nähtiin tehokkaampana.18 Kiertävät agitaattorit 

järjestivät itse puhetilaisuutensa, hankkivat sopivan tilan ja levittivät kylällä sanaa tilaisuudesta. 

Puheen jälkeen oli ohjelmassa tanssia tai seuraleikkejä yleisön houkuttelemiseksi. Puheita pidettiin 

mökeissä ja tuvissa, mutta myös nuorisoseurantaloilla tai kunnantuvissa – sään salliessa, tai kun 

sopivaa tilaa ei ollut saatavana, myös ulkona. Puhe oli vakiintunut ohjelmanumero iltamissa, joten 

agitaattorit esiintyivät usein myös kutsuttuina työväenyhdistysten tapahtumissa. Vaikka tyypillistä 

agitaatiotilaisuutta on vaikea määritellä, piiriagitaattori Oskari Suutalan lyhyt raportti voisi kertoa 

sellaisesta. 

 

                                                           
16 ”Puhujamatkoilta IX”, SV 15.11.1907 
17 Ehrnrooth 1992, 302–303. Puhetilaisuuksien määrä lähti tosin näiden huippuvuosien jälkeen pian laskuun sen ollessa 

vuonna 1913 noin 3000. 
18 ”Puhujamatkoilta IX”, SV 15.11.1907 



”16 p. puhuin Purmojärven Nuorisoseuran talolla Kortesjärvellä. Täälläkään ei ollut vielä käynyt 

työväenpuhujia. Uteliaisuudestahan oli saapunut Nuorisoseuran avara juhlasali melkein täyteen 

kuulijoita. Puhuin yhteen jaksoon yli kaksi ja puoli tuntia. Yleisö oli hyvinkin rauhallista. Esitelmän 

loputtua alkoi kirjakauppa luistamaan oikein huimasti, laulukirjoja olisivat mielellään ostaneet, vaan 

ne olivat minulta loppuneet.”19 

 

Myös kuvaus tilaisuudesta on tyypillinen ja siitä voidaan päätellä monia kertomatta jätettyjä asioita. 

Siitä käyvät ilmi aika, paikka ja yleisön vastaanotto. Itse puheesta ei kerrota muuta kuin sen kesto.  

Kahden ja puolen tunnin puhuminen ”yhteen jaksoon” ja sen kuunteleminen sujuivat Suutalan 

mukaan hyvin. Ensimmäiseen sosialistipuhujaan suhtauduttiin Suutalan mukaan eteläpohjalaisella 

nuorisoseurantalolla suopeasti, vaikka seutu ei ollutkaan työväenliikkeen vahvimpia. Mitään 

konfliktitilannetta tilaisuudessa ei todennäköisesti ole ollut, sillä niistä agitaattorit raportoivat 

mielellään, osin dramatisoidakseen kertomuksiaan. Suutala selitti runsasta yleisömäärää heidän 

uteliaisuudellaan, ja todennäköisesti osittain nuorisoseuran jäsenistä koostunut yleisö onkin ollut 

tiedonhaluista ja jonkin verran varakasta, koska ovat halunneet ja pystyneet ostamaan Suutalalta 

kirjoja puheen jälkeen. Nuorisoseuran jäsenistö oli todennäköisesti myös tottunut kuulemaan 

erilaisia puhujia talollaan ja oli sen vuoksi harjaantunutta yleisöä. Oletettavasti Suutala on myös 

laulattanut yleisöä, koska kuulijoiden kiinnostus laulukirjoihin oli herännyt.20  

 

Esitys ja historia 

 

Esiintyjälähtöisyys on ollut vallalla poliittisen puhunnan historiallisissa tulkinnoissa. Jari Ehrnrooth 

on väitöstutkimuksessaan pyrkinyt selvittämään muun muassa sitä, millaisia ideologisia 

oppisisältöjä sosialistiagitaattoreille opetettiin.21 Poliittista puhuntaa tutkittaessa on oltu 

kiinnostuneita myös niistä vaikutuksista ja päämääristä, joihin agitaatiolla on pyritty. Vaikutuksen 

tekeminen kuulijoiden mieliin ja sen heijastuminen heidän toimintaansa, oli kyse sitten 

äänestämiskäyttäytymisestä, yhdistystoiminnasta tai joukkovoiman käytöstä, oli toki agitaation 

ensisijainen tavoite. Sen sijaan esiintymistä, esitystilannetta tai yleisön roolia ja vuorovaikutusta 

puhetilaisuuksissa on sivuttu hyvin vähän.  

 

Esitystutkija Richard Schechnerin mukaan esitys on mitä tahansa palautettua käyttäytymistä 

(restored behaviour), jolla Schechner tarkoittaa ruumiillista tai sanallista toimintaa, joka on 

valmisteltua ja harjoiteltua. Esityksen harjoittelu ei kuitenkaan ole välttämättä tai useinkaan 

tietoista. Schechnerin laaja esityksen määritelmä sisältää taide-esitysten ja muiden kulttuuristen 

esitysten lisäksi myös arkipäiväisen esittämisen.22 Myös esityshistorioitsija suhtautuu kaikkiin 

esityksiin aiempien käyttäytymismallien mukaan käsikirjoitettuina, mutta yhtä aikaa 

ainutkertaisina.23 Suomen kielen esiintyjä viittaa toiminnastaan tietoiseen subjektiin. Esittämisen ja 

esiintymisen tutkimista ei ole tarpeen rajata kuitenkaan vain ihmissubjekteihin vaan yhtä hyvin 

voidaan tutkia esimerkiksi paikkojen tai muistomerkkien performatiivisuutta. Toisaalta esiintyjä, 

tietoisena subjektina, ei ole ainoastaan esiintymisen subjekti ja toteuttaja. Voidaan myös kysyä, 

kuka saa esiintyä. Millaisena ja missä rooleissa hän esiintyy? Lisäksi tärkeää on, kuka esitystä 

tulkitsee, sillä tulkinnat voivat poiketa paljonkin siitä, mitä esiintyjä on tarkoittanut. Esitys tai 

esiintyminen voidaan määritellä myös tiedon varannoksi, sillä se sisältää jotain olemassa olevaa, 

joka voidaan palauttaa. Teatterihistorioitsija ja esitystutkija Joseph Roach on määritellyt esityksen 
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sijoittamalla sen muistin ja historian rajapinnalle, jolloin esitys osallistuu tiedon siirtämiseen ja 

säilyttämiseen.24 Esiintyminen on siis toisaalta käyttäytymistä ja toimintaa, mutta sillä on 

merkityksensä myös sen sisältämän tiedon säilyttäjänä ja siirtäjänä. Esityksen ja historian jännite 

perustuu kehollisen toiminnan ja kerronnallisen rakenteen eroon.25 

 

Myös historian käsitteen merkitykset ovat moniselitteisiä. Historialla voidaan tarkoittaa 

menneisyyden tapahtumia tai lähteiden perusteella menneistä tapahtumista kirjoitettua tarinaa ja 

tulkintaa. Samalla sanalla voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi historiallista kronikkaa tai 

kokonaista tieteenalaa. Tässä artikkelissa historialla tarkoitetaan ensisijaisesti menneessä ajassa 

tapahtuneiden uskonnollisten, poliittisten tai kulttuuristen esitysten tulkintoja eli 

historiankirjoitusta. Selvyyden vuoksi voidaan puhua erikseen menneisyyden tapahtumista ja 

historiankirjoituksesta.  

 

Koska historiankirjoitus perustuu aina historiallisiin lähdeaineistoihin, ovat lähteisiin liittyvät 

kysymykset tieteenalan kannalta perustavaa laatua. Näin on ollut jopa siinä määrin, että niin 

sanottua perinteistä historiantutkimusta on syytetty fetisistisestä suhtautumisesta lähteisiin. 

Nykyään päteviksi lähteiksi kelpuutetaan aikaisemmin hyljeksityt aineistot, kuten kuvat, artefaktit 

tai muistitieto, ja yleisesti katsotaan, että tutkimuskysymykset tulevat ennen lähdettä, ei 

päinvastoin.26 Lähteiden totuudellisuus ei ole niiden arvon mitta, vaan se kuinka olennaisia ne ovat 

tutkimuskysymyksen kannalta. Silti tiettyjä lähdetyyppejä saatetaan arvottaa lähtökohtaisesti eri 

tavoin, ja esimerkiksi arkistolaitos ylläpitää tiettyjä lähdehierarkioita. 

 

Esitystutkija Diana Taylor on kyseenalaistanut arkistolaitoksen ja kirjallisten lähteiden ylivallan ja 

pyrkinyt laajentamaan käsitystä olemassa olevista tietovarannoistamme. Arkiston, eli säilyväksi 

tarkoitetun, ohella on olemassa merkittävä tietovaranto, jota Taylor kutsuu repertuaariksi. Jako 

arkistoon ja repertuaariin ei perustu usein tehtyyn jakolinjaan suullisen ja kirjallisen välillä vaan 

jaotteluun pysyväksi oletettuun ja katoavana pidettyyn tietoon. Arkistolähteet ovat näennäisesti 

pysyviä ja muuttumattomia, koska niitä voidaan säilöä arkistolaitoksessa. Kuitenkin niistä tehdyt 

tulkinnat ja niiden kertomat tarinat muuttuvat ajan ja kertojien mukana. Toisaalta repertuaariin 

varastoitunut tieto, esimerkiksi käsitys hyvästä puhujasta, voi olla hyvinkin pysyvää, vaikka se 

käsitetään katoavaksi ja vain hetkessä olemassa olevaksi.27 

 

Repertuaari toimii ruumiillisena muistina ja sisältää kaikki toiminnot, joita perinteisen 

historiantutkimuksen metodologisista lähtökohdista katsoen on pidetty katoavina ja 

kykenemättöminä tiedon uudelleentuottamiseen. Näitä ovat muun muassa esitykset, puheilmaisu, 

eleet, liike, tanssi ja laulu.28 Koska repertuaarit ovat toiminnallisia, ne eivät pysy samoina kuten 

arkiston oletetusti muuttumattomat objektit. Vaikka ruumiillinen toteutus muuttuu, merkitys voi 

hyvin pysyä samana. Elävää esitystä ei voida koskaan vangita tai siirtää arkiston välityksellä. Tämä 

ei kuitenkaan merkitse esityksen katoamista – ritualisoituna, tiettynä muotona tai toistettuna 

käyttäytymisenä.29 Repertuaarin käsite tiedon säilymismuotona on lähellä Schechnerin esityksen 

määritelmää palautetusta käyttäytymisestä (restored behaviour) ja etenkin Joseph Roachin 

korostamaa esityksen merkitystä tiedonvarantona historian ja muistin rajapinnalla. 
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Teatterihistorioitsija Thomas Postlewait on huomauttanut, että suullisen esityksen historiaa 

kirjoitettaessa lähdeaineisto on perusluonteeltaan vajaa ja ristiriitainen. Dokumenttien tulkinnassa 

on otettava huomioon se, että niissä ei esiinny ainoastaan tahattomia vääristymiä ja virheitä vaan 

myös tahallisia puutteita ja harkittua vaitioloa. Näin ollen tapahtuma on pakko konstruoida vajaasta 

ja usein ristiriitaisesta todistusaineistosta, jonka pääasiallinen tehtävä on usein ollut muuta kuin 

täsmällinen ja totuudenmukainen dokumentointi.30 Agitaattorien matkakertomukset ovat hyvä 

esimerkki lähteistä, jotka on kirjoitettu ja julkaistu tietylle yleisölle ja joissa agitaattori saattoi antaa 

tietynlaisen kuvan työstään. Myös kuulijoiden raportit agitaatiotilaisuuksista poikkeavat toisistaan 

suuresti riippuen siitä, kuinka nämä suhtautuivat puhujaan ja työväenliikkeeseen. Lisäksi olosuhteet 

vaikuttavat historiallisten dokumenttien säilyttämiseen ja säilymiseen. Tämä näkyy ja aiheuttaa 

ongelmia erityisesti tutkittaessa alempia kansankerroksia. Toissijaiselta vaikuttava aineisto voi 

kuitenkin osoittautua hyödyllisemmäksi kuin niin sanotut ensisijaiset lähteet.31  

 

Viime vuosikymmeninä on historiantutkimuksen eri aloilla otettu askelia esitysnäkökulman 

suuntaan. Kulttuurihistorioitsija Peter Burken mukaan tilanne (occasion), jossa ihmiset toimivat voi 

olla merkittävämpi selittävä tekijä kuin toimijoiden tausta tai muut olemukseen liittyvät seikat, joita 

on totuttu korostamaan. Burke ehdottaa historiantutkimuksessa performatiivisen käänteen jatkona 

käytettäväksi tilanteellisuuden (occasionalism) käsitettä. Burke perustelee tilanteellista 

lähestymistapaa samankaltaisin hyödyin kuin esitystutkimus: Tilanteita muotoilevat tekijöiden 

lisäksi vuorovaikutus, roolit ja yleisö. Lähtökohtana on korostaa, että samat ihmiset käyttäytyvät eri 

tavoin, tietoisesti tai tiedostamattaan, tilanteen tai tilaisuuden mukaan.32 Tilanteellisuuden 

metodologia haastaa yksinkertaiset lineaariset tulkinnat sosiaalisesta tai kulttuurisesta muutoksesta 

ja nostaa esiin aiemmin sivuun jääneitä ja triviaaleina pidettyjä kohteita tai toimintoja. Tällaisia ovat 

esimerkiksi puhe, eleet ja toimijoiden ulkoinen olemus, jotka paljastavat usein paljon esittäjiensä 

kulttuurista. Esityskeskeinen lähestymistapa rohkaisee selittämään yksilöiden toimintaa 

tilannelähtöisesti sen sijaan että toiminta nähtäisiin olemuksellisena. Sosialistiagitaattorin 

hakeutumista kiivaisiinkin väittelyihin porvarillisten kanssa ei tulisi selittää vain sillä, että 

luokkakonflikti kuului sosialismin ideologiaan tai että riitely porvarillisten kanssa olisi sosialisteille 

jopa olemuksellista. Sen sijaan tulisi nähdä, että asettumalla avoimeen vastarintaan hallitsevaa 

luokkaa vastaan agitaattori pystyi esittämään luokkaeroa ja ryhmien eturistiriitoja paikallisessa 

kontekstissa.  

 

Suulliskirjallinen agitaatio 

 

Koska 1900-luvun ensivuosikymmenellä esitettyjä agitaatiopuheita ei ole olemassa äänitteinä, 

ilmiötä on tutkittava pääosin kirjallisten kuvausten perustella. Eniten kuvauksia ja raportteja 

agitaatiosta on kirjoitettu julkaistavaksi sanomalehdissä. Kiertävät puhujat kirjoittivat 

matkakertomuksia puhujamatkoiltaan, joita jyväskyläläinen Sorretun Voima julkaisi sitä mukaa 

kuin agitaattorien matka eteni. Laajin Sorretun Voimassa ilmestynyt matkakertomus on piiripuhuja 

Onni Tuomen kymmenosainen matkakertomus hänen kolmen kuukauden pituiselta kiertueeltaan 

vuosina 1907–1908. Kun tutkitaan suullisen esityksen kirjallisia jälkiä, on kyseenalaistettava tiukka 

jako suulliseen ja kirjalliseen kulttuuriin. Kirjallistumisen sosiaalisen teorian mukaisesti kirjallisia 

kuvauksia suullisista esityksistä voi tarkastella suullis-kirjallisina käytäntöinä, joissa tulkintoja 

suullisista tapahtumista voidaan välittää kirjoitettujen tekstien avulla ja päinvastoin.33 Puheet, 

pöytäkirjat ja käsinkirjoitetut lehdet olivat osa tätä suullis-kirjallista paikalliskulttuuria 1900-luvun 
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Suomessa.34 Myös paikallisesta agitaatiosta kattavimmin kertovat lähdetyypit, matkakertomukset ja 

maaseutukirjeenvaihtajien raportit, kuuluivat tyypiltään suullis-kirjalliseen paikalliskulttuuriin.  

 

Historiantutkimuksen peruskysymyksiin kuuluu tapahtuman ja kuvauksen suhde. Voiko kirjoitettu 

kuvaus ikinä tavoittaa ruumiillista toimintaa ja tapahtumaa? Viestintä on James W. Careyn mukaan 

symbolinen prosessi, jossa todellisuutta tuotetaan, ylläpidetään, korjataan ja muokataan.35 Sen 

sijaan, että olisi mahdollista etsiä kuvausten ja sanojen takaa todellisuutta, jota ne kuvaavat, on 

hyväksyttävä, että tällaista niin sanottua todellisuutta ei ole löydettävissä. Kuitenkin sanat ja tekstit 

voivat muuttua todellisuudeksi. Tässä tapauksessa todellisuus agitaatiosta ja sen merkityksistä 

luotiin agitaatiota ja agitaatiotilaisuuksien tapahtumia koskevissa kuvauksissa ja tulkinnoissa.36 

Sanomalehdissä julkaistuja matkakertomuksia ja muita agitaatiokuvauksia onkin luontevaa 

tarkastella Careyn tapaan rituaalisena viestintänä. Careyn mukaan sanomalehti ei rituaalisena 

viestintänä ole informaatiota vaan draamaa. Lehti ei kuvaa maailmaa, vaan tarjoaa areenan 

kerronnallisille voimille ja toiminnalle. Sanomalehti toimii tietyssä historiallisessa ajassa ja 

perustuu oletettuihin sosiaalisiin rooleihin. Sanomalehden lukeminen ja kirjoittaminen on rituaalista 

ja ennen kaikkea kerronnallista toimintaa.37  

 

Työväensanomalehti Sorretun Voimaa voidaan tarkastella viestinnän rituaalimallin mukaisesti 

yhteisiä käsityksiä ja uskomuksia luovana kollektiivisena tuotteena. Uutena, vasta vuonna 1906 

perustettuna ”köyhälistön äänenkannattajana” Sorretun Voimassa manifestoitui yhteiskunnassa 

käynnissä ollut sosiaalinen prosessi. Monen puhujanakin toimineen kirjoittajan kirjoittajakokemus 

oli hankittu yhdistysten ja seurojen käsinkirjoitettuja lehtiä kirjoittamalla ja esittämällä.38 Niinpä on 

ymmärrettävää, että esimerkiksi agitaattoreiden matkakertomusten sävy tuo mieleen pikemminkin 

yhteisöllisen kirjoittamisen ja lukemisen kuin etäältä tehdyn uutisraportoinnin tai ulkopuolisen ja 

objektiivisen kerronnan. Agitaatiokuvausten tulkitseminen edellyttääkin lehden sisällön ja tyylin 

tuntemista sekä intertekstuaalisten viitteiden ja kuvainnollisen kielen ymmärtämistä. 

 

Agitaattorien matkakertomuksissa on luettavissa vaikutteita puhutusta ilmaisusta. Agitaattori Oskari 

Suutala kertasi matkakertomuksessaan, miten oli joutunut korjaamaan kuulijoidensa virheellisiä 

käsityksiä. 

  

”Levitetään jos jonkinlaisia juttuja, miten nykyinen jauhon hintojen kallistuminen on sosialistien 

syy, kuinka kaikki tavaran nouseminen on heidän syynsä. Ettekö näe, että eihän vuodentulo ole 

sosialistien määrättävissä, jauhojen hinnat meillä määrää vuodentulo ja markkinahinnat Venäjällä, 

jonne me vuosittain keräämme rahoja viljasta yli 70 miljoonaa, jotkut välittäjät voivat siinä kyllin 

nylkeä ostajiaan, vaan tämä ei ole köyhälistön syy. Päinvastoin syy viljan kohoamisesta laskeutuu 

Suomen maanomistajain hartioille, koska he eivät anna maitaan viljeltäväksi. Jos meillä kaikki 

tilattomat saisivat maata viljeltäväkseen, niin säästyisi nämäkin miljoonat omaan maahamme ja 

köyhälistöllä olisi kyllin omaksi tarpeeksi viljaa. Liittykää lujasti yhteen, yhteen liittyneinä voimme 

nämäkin asiat korjata meille eduksi. Irti porvarien talutusnuorasta! Irti porvareista, ainoastaan tämä 

on tie voittoon, vapauteen.”39 

 

Elina Siltalan ja Saila Poutiaisen tutkimissa tämän päivän esikoislestadiolaisissa 

maallikkosaarnoissa yleisimpiä retorisia tehokeinoja olivat sitaatit, retoriset kysymykset, toistot, 
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vastakkainasettelut ja kielikuvat.40 Suutala käyttää samoja tehokeinoja kirjoitetussa tekstissä. Yllä 

olevassa lyhyessä katkelmassa hän esittää retorisen kysymyksen (ettekö näe), vastakkainasettelun 

(maaomistajat/köyhälistö) ja käyttää toistoa (liittykää yhteen ja irti porvareista). Esimerkissä 

käytetty ilmaisutapa on ollut todennäköisesti tietoinen ja harkittu tehokeino, sillä agitaattorit 

tiesivät, että moniin kyliin ei tullut ehkä kuin yksi kappale lehteä ja oli yleistä, että lehteä luettiin 

ääneen yhdistysten kokouksissa ja tuvissa. Matkakertomukset tarjosivat foorumin jatkaa 

puhetilaisuudessa esiin tulleiden asioiden käsittelyä ja suora puhuttelu toimi tässä merkityksessä 

ikään kuin puheen jatkona. Todennäköisesti kokeneet agitaattorit osasivatkin käyttää sanomalehteä 

tehokkaasti agitaation välineenä. Suutalan mukaan agitaatiotilaisuus ei ollut menestys, koska 

paikkakunnalla on vielä niin paljon ”uskonnollista ahdasmielisyyttä”. Merkille pantavaa onkin, että 

yleisö, jolle Suutala suuntaa sanansa, on puhetilaisuudessa läsnä ollut yleisö, ei sanomalehden 

lukijakunta yleisesti. Lisäksi Suutalan kirjoituksesta paistaa läpi sävy, joka on luultavasti peräisin 

turhautumisesta puhetilaisuuteen. Voidaankin kysyä, onko suullisen ja kirjallisen agitaation 

erottaminen mielekästä tai edes mahdollista. Agitaattorin puheet ja kirjoitukset, suullis-kirjallisen 

paikalliskulttuurin muotoina, olivat niin kietoutuneita toisiinsa, että eronteko olisi sekä vaikeaa että 

keinotekoista.  

 

Yhteisöt, vuorovaikutus ja valta  

 

Historiallisia esityksiä tutkittaessa on otettava huomioon kaksi yleisöä. Menneisyydessä 

tapahtuneella suullisella esityksellä oli fyysinen yleisö, joka oli paikalla kuulemassa ja todistamassa 

tapahtumaa. Toisaalta historiallisilla lähteillä on aina yleisö, jota varten lähde on tuotettu. 

Esimerkiksi sanomalehtikirjoitukset ovat esityksiä jo itsessään, ja se mitä puhetilaisuudesta 

kerrotaan ja jätetään kertomatta, heijastuu paitsi siitä, kuka kertoo, myös siitä, kenelle kerrotaan.  

 

Myös puhetilaisuudessa paikalla olleet kuulijat voidaan jakaa ryhmiin, yleisöiksi, joille 

esiintymisellä oli erilaisia funktioita. Näitä erityyppisiä ja erilaista lähestymistapoja vaativia 

yleisöjä olivat kannattajat ja vastustajat eli sosialistit ja porvarilliset, mutta myös niin sanotut 

nukkuvat ja muut poliittisesti passiiviset henkilöt. Koska agitaattori puhui monenlaisissa 

yhteyksissä ja tilaisuuksissa, yleisö saattoi olla muuta kuin puhuja oli etukäteen odottanut. Päivikki 

Suojanen on jaotellut tutkimiensa maallikkosaarnapuheiden kuulijat kolmeen ryhmään sillä 

perusteella, mitä funktiota saarnapuhe kullekin niistä palveli. Suojasen aineistossa painottuvat 

yhteisön jäsenille puhuminen, mutta samalla niin sanotulle ulkoryhmällekin puheen funktiona oli 

evankelioida ja levittää yhteisön oppia ja arvoja.41 Samoin sosialistiagitaattorilla oli yleisönään 

usein myös sosialismin ankaria vastustajia, joita agitaatiopuheen ei ollut tarkoituskaan käännyttää. 

Agitaatiopuheen oli pikemminkin tarkoitus osoittaa muulle yleisölle puhujan tietämys ja 

vaikutusvaltaisuus. 

 

Eri yleisöillä oli luonnollisesti myös erilainen kuulijakokemus, ja eri yleisöt tulkitsivat 

agitaatioesitystä eri tavoin. Samasta puhetilaisuudesta kerrottiin eri tavalla riippuen siitä, oliko 

kuvaus kirjoitettu ja julkaistu köyhälistön äänenkannattajassa Sorretun Voimassa vai suomalaista 

puoluetta kannattaneessa Suomalaisessa. Folkloristi Richard Baumanin mukaan yleisön vallassa on 

arvioida, miten esiintyjä on esityksessään onnistunut, kuinka taidokkaasti ja tehokkaasti hän on 

esiintynyt.42 Agitaattorin taidon ytimenä oli kyky kääntää ideologia kansan kielelle, toimia aatteen 

tulkkina. Esimerkiksi Suomalaisen kirjeenvaihtaja kertoi kahden työväenpuhujan esiintymisestä 

Saarijärvellä. Ensimmäiseksi agitaattori J. Vatanen ”esiintyi moitteettomasti ja maltillisesti, 

mustaamatta muita puolueita. Teki muutamin sanoin selvää puolueensa ohjelmasta ja vaalilaista. Se 
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oli kaikki muuten niin kuin ollakin piti […]”43 Sen sijaan ”toisena puhujana esiintyi agitaattori 

Koskela, jonka puhe sisälsi sekä mahdollista – ja varsinkin – mahdotonta. Jos siinä puhuja 

kouraantuntuvasti jo parjasi muita puolueita, niin puheen johdosta syntyneessä keskustelussa 

esiintyi hän suorastaan törkeästi ja yksityisiä henkilöitä persoonallisesti loukkaavalla tavalla. […] 

Sanalla sanoen: se oli näyte, miten agitaattorin ei pitäisi esiintyä. Tilaisuus vaikutti kuulijoihin kuin 

jääkylmä vesisuihku. Se avasi monen silmät näkemään puolueen harrastuksia kokonaan uudessa 

valossa. Senkin lämmön, jota osa paikkakuntalaisia on tuntenut työväenliikettä kohtaan, alensi se 

kerrassaan jääpisteeseen.”44 Toisenlaisesta positiosta puhetta seuranneella arvio Vatasen ja 

Koskelan esityksistä saattoi olla täysin päinvastainen. 

 

James W. Careyn mukaan viestinnässä yhteisön eri ryhmät taistelevat vallasta määritellä 

todellisuutta.45 Sekä suullisessa että suullis-kirjallisessa agitaatiossa oli kyse tästä valtataistelusta. 

Puhujat kilpailivat paremmuudesta, kuulijoista ja kannattajista, samoin kuin lehdet lukijoista ja 

asemastaan todellisuuden määrittelijöinä. Folkloristi Richard Baumanin mukaan esiintyjällä on 

suullisen esityksen välityksellä kyky ravistella yhteisön sosiaalista järjestystä. Hän suuntaa 

energiansa ja puheensa yleisölle, ja jos yleisö on vastaanottavainen, se tempautuu mukaan 

esitykseen. Korkean intensiteetin avulla esiintyjä saavuttaa arvostusta ja valtaa suhteessa yleisöön.46 

Valta liittyy kykyyn kontrolloida vuorovaikutuksen (esityksen) kulkua. Baumanin mukaan 

esiintymistilanteeseen liittyvä retorinen valta ja sen potentiaali sosiaaliseen kontrolliin on 

dokumentoitu useissa tutkimuksissa.47 Esiintyjät ovat yleensä sekä ihailtuja että pelättyjä henkilöitä. 

Esiintyjiä ihaillaan heidän taitavuutensa vuoksi, mutta ihailua luovat myös heidän valta-asemansa ja 

kyky antaa yleisölle uusia kokemuksia. Toisaalta esiintyjiä saatetaan pelätä sen vuoksi, että heillä 

on mahdollisuus muuttaa sosiaalista status quota.48  

 

Kaikkien puolueiden puhetilaisuuksiin osallistui maaseudulla myös kilpailevien puolueiden 

kannattajia. Agitaatiotilaisuudet eivät olleet suljettuja yhden puolueen kannattajakunnan 

tilaisuuksia, vaan niitä voisi luonnehtia pikemminkin paikallisiksi foorumeiksi, julkisuuden tiloiksi, 

joissa rahvaalla oli mahdollisuus horjuttaa sosiaalista järjestystä asettumalla avoimesti vastarintaan. 

Julkinen sosiaalisen järjestyksen horjuttaminen vaati paitsi osaamista myös rohkeutta. Suuri osa 

agitaatiokuvauksista kertoo jonkinasteisesta konfliktista agitaattorin ja yleisössä olleiden 

porvarillisten välillä. Sosialistiagitaattorien mukaan konfliktitilanteisiin ajauduttiin yleensä, kun 

yleisön joukossa ollut porvarillinen kyseenalaisti työväenpuhujan sanat ja aseman. Agitaattorien 

kertomuksissa väittely huipentuu siihen, kun puhuja pystyi tekemään ylemmäksi sosiaalisessa 

hierarkiassa sijoittuneen haastajansa naurunalaiseksi tiedoillaan ja sanavalmiudellaan. Agitaattorin 

eräänä tehtävänä olikin toimia uskalikkona, joka kykeni ja uskalsi sanoa vastaan hallitsevalle 

luokalle ja porvareille. Huumorin käyttö aseena oli yleistä verbaalisessa taistelussa, sillä 

vastapuolen saattaminen naurunalaiseksi on tehokasta vallankäyttöä. Konfliktitilanteiden 

korostamisen agitaatiokuvauksissa voi tulkita alempien kansan kerrosten valtaistamiseksi ja 

pyrkimykseksi määritellä uudelleen paikallisia sosiaalisia rooleja ja hierarkioita. Suositun 

eteläpohjalaisen puhujan Santeri Mäkelän matkakertomuksissa konfliktitilanteet ovat usein toistuva 

aihe. Lehtimäen kansakoululla agitaatiopuheen jälkeen käydystä väittelystä Mäkelä kirjoittaa 

värikkäästi: 
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”Koetin takoa kun rauta on kuuma, iskin täydellä terällä 3 tuntia. Olisin puhunut enemmänkin, 

mutta lempoko lie rintaani rupesi kurnuttamaan, pisteli niin tuhannen kipeästi, etten pystynyt 

enempää jatkamaan. Heitin taisteluhansikkaan, jonka kohotti ylös talonisäntä, perustuslaillinen 

kansakoulunopettaja. Parisen tuntia jankattiin. Keltanokkainen koulupoika käytteli kömpelösti 

porvariston tuttuja aseita. […] Kun lopuksi hudahdin: ’Te olette antaneet oppimattomille, 

edesvastuuttomille, nälkäisille ja äärimmäiseen epätoivoon syöstyille työmiehille aseita käteen ja 

sanoneet heille: ’antakaa pommien räjähtää, pistäkää, lyökää ja murhatkaa’! Ja kuitenkin te, herrat 

porvarit, ette häpeä katsoa rehellisellä naamalla sosialidemokrateja silmiin, jotka ovat työmiehille 

osottaneet rauhallisen tien voittoon järjestymisen ja luokkataistelun rauhallisen tien, niin näytti 

minusta perustuslaillinen herra hiukan käpristyvän koukkuun, rupesi nielettämään niin kuin pahaa 

kissaa. Aikoi vielä jotakin änkyttää, että kyllä hänellä olisi jotakin sanottavaa, jos arvoisa yleisö 

haluaisi kuulla, mutta ’arvoisa yleisö’ huusi: kyllä se nyt jo on tarpeeksi kuultu!”49 

 

Matkakertomuksissa ja -raporteissa agitaattorin oli mahdollista värittää tai korostaa tapahtumia 

omien toiveidensa mukaisesti. Oman menestyksen korostaminen ja puheen positiivisten vaikutusten 

kuvitteleminen antoivat kiertävälle puhujalle motivaatiota jatkaa raskasta ja usein yksinäistä 

työtään. Vaikka matkakertomuksissa agitaattoria kuullut köyhälistö herää, eli järjestäytyy ja suuntaa 

vähitellen kohti sosialistista yhteiskuntaa, usein kävi niin, että agitaattorin jatkettua matkaansa 

monen yhdistyksen toiminta kuihtui alkuunsa.  

 

Mary L. Shannon on tulkinnut suullisen ja kirjallisen suhdetta 1800-luvun puhujien kirjallisessa 

kerronnassa. Hänen mukaansa lukijat pystyivät samastumaan kerrottujen kuulijoiden toimintaan.50 

Vastaavasti agitaattorien positiiviset visiot pikkukylien vastaperustettujen työväenyhdistysten 

tulevaisuudesta toimivat lukevalle yleisölle esimerkkeinä, joiden avulla agitaattorit pystyivät 

kannustamaan lukijoita toimimaan. Kirjoittamalla yleisön toivottavasta käytöksestä puhuja pystyi 

myös valmistamaan tulevaa yleisöä ja määrittelemään niin sanotun itsetietoisen sosialistin käytöstä 

ja ominaisuuksia. Agitaatiotilaisuuksien kuvauksilla voitiin lietsoa protestia. Yllä olevassa sitaatissa 

Santeri Mäkelä kirjoittaa yleisön asettumaan porvarillisia vastaan, jolloin hän tekee kuulijoista (ja 

lukijoista) protestoijia. 

 

Sanomalehtien agitaatiokuvauksissa yleisön käyttäytymistä kommentoidaan usein. Jos kyse on 

positiivisesta arviosta, agitaattorit mainitsevat yleisön käyttäytyneen rauhallisesti tai kuunnellen 

keskittyneesti ja kiinnostuneesti. Sen sijaan puhujalle naureskeleminen, yleinen epäjärjestys tai 

muihin asioihin kuin puhujan kuuntelemiseen keskittyminen oli agitaattorien mukaan yleisesti 

ottaen huonoa käytöstä ja osoitus joko porvarien epäkunnioittavasta suhtautumisesta 

sosialistipuhujaa kohtaan tai siitä, että työläiset eivät ole vielä heränneet itsetietoisuuteen. Jim Davis 

on tutkinut brittiläisiä pantomiimiesityksiä ja niiden yleisöä.51 Hän tulkitsee yleisön hyvän 

käytöksen korostamisen sanomalehtikuvauksissa tarkoittaneen ennen kaikkea sitä, että oli pelko tai 

mahdollisuus, että yleisö olisi käyttäytynyt huonosti eli rettelöinyt ja juopotellut. Davisin mukaan 

yleisö siis paitsi esiintyi, myös käyttäytyi (behaved).52 Agitaattorit korostivat hyvää käytöstä osin 

sen vuoksi, että halusivat osoittaa, että myös köyhät ja vähän koulutetut osasivat käyttäytyä kuten 

täysivaltaiset kansalaiset. Toisaalta käytöksellä jopa kilpailtiin. Vastapuolta saatettiin syytellä 

huonosta käytöksestä, joka oli merkki sivistymättömyydestä tai huonosta moraalista.  

 

”Kuivasmäen työv. yhd. iltamassakin 30 p. v. k. koetettiin selitellä köyhälistön taistelun päämäärää, 

sekä niitä keinoja joilla tuo päämäärä saavutetaan. Kyllä täälläkin vielä tarvittaisi hyvin 
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voimakkaita valoheittäjiä, että nähtäisi kuinka ruma teko on että puheitten aikoina asustellaan 

ulkona, tai sisässäkin ollen jutellaan omia juttuja. Että nuokin porvarillisten pojat jotka kaikkien 

toimien ajat pysyttelivät tuolla ulkonaisessa pimeydessä, kenties vain siitä syystä etteivät raski 

penniäkään uhrata työväen aatteen alttarille, näkisivät, että heidän velvollisuutensa olisi uhrata edes 

joku ropo siitä liijasta minkä työn ritarit ovat heille perittäväksi koonneet. Valoa kansalle!”53 

 

Puhujan ja yleisön vuorovaikutus agitaatiotilaisuuksissa oli käyttäytymistä, väittelyä, 

kommentointia, mutta se näkyi myös niissä sisällöllisissä kysymyksissä, joita agitaattorit nostivat 

esiin puheissaan. Yleisön palaute esiintyjälle tuli esiin sanallisten kommenttien lisäksi käytöksenä. 

Keskittymättömyys ja huomion suuntaaminen pois puhujasta toimivat vahvasti negatiivisia 

viesteinä esiintyjälle. Toisaalta hyväksyntää osoitettiin kuuntelemalla keskittyneesti ja 

naurahtelemalla oikeissa kohdissa.54 

 

Vaikka agitaattori samastui monesti voimakkaasti paikalliseen väestöön, kutsui heitä tovereiksi, 

vietti iltaa eikä olisi halunnut poistua heidän seurastaan, silti epätietoiseen, epäkiinnostuneeseen tai 

liian nöyrään rahvaaseen törmätessään agitaattori ei epäröinyt osoittaa sääliä tai jopa halveksuntaa 

omaa viiteryhmäänsä kohtaan. Teksteissä etäännyttämiskeinoina toimivat niin emotionaalinen, 

kognitiivinen kuin moraalinenkin etäännyttäminen. Etäännyttäminen kertoo myös siitä, miksi 

matkakertomuksia kerrottiin. Niiden kautta agitaattori pystyi jatkamaan työtään vielä kirjallisessa 

muodossa, etenkin puhutellessaan ja ohjeistaessaan jonkin tietyn kylän asukkaita ja puhetilaisuuden 

kuuntelijoita.  

 

Sosialistit ja porvarilliset väittelivät agitaatiotilaisuuksissa pääosin puolueohjelmista tai paikallisista 

ajankohtaisista kysymyksistä, mutta konfliktilla saattoi olla myös implisiittinen merkitys sosiaalisen 

hierarkian horjuttamisessa ja paikallisen työväestön valtaistamisessa, mikä mahdollisti 

luokkaidentiteetin muodostamisen vähitellen paikallisen agraariyhteiskunnan hierarkian oheen. 

Työläisidentiteetin vahvistaminen olikin agitaattoreiden tärkeimpiä tehtäviä, sillä poliittinen 

identiteetti oli keskisuomalaisella maaseudulla tuolloin epämääräinen ja helposti muuttuva määre. 

Sorretun Voimassa ilmestyneessä maalaiskirjeessä valiteltiin, että eri puolueiden puhujat sekoittivat 

ihmisten päät, jolloin kuulijoiden mieli saattoi muuttua suomettarelaisesta sosialistiksi ja takaisin 

hyvinkin helposti.55 Ilkassa ennen ensimmäisiä eduskuntavaaleja ilmestynyt satiiri kertoo puhujista 

ja yleisöistä aikana, jolloin puoluekanta muuttui helposti puhujaa kuunnellessa: 

 

”Sitten niitä tuli niitä agitaattoreita yksi toisensa jälkeen. Ja vaikka Matti vihasikin heitä jokaista jo 

ennakolta, niin piti hän kuitenkin päätöksensä ja kävi kuulemassa jokaista. Ja niitä tuli. Tuli 

nuorsuomalaista, sosialisteja, maalaisliittolaisia, nuorsuomalaisia-maalaisliittolaisia, ’kristillisiä’, 

’tasaisia’, ’järkeviä’ ym., ym. Jokainen näistä esitti ohjelmansa hyvät puolet ja toisten puolueitten 

ohjelmain pahat puolet. Jokainen näistä sanoi ajavansa kansan asiaa ja vievänsä sen varmasti 

voittoon. Ja Rannin Matti istui penkillä kuin myrskynmerkki allakassa ja oli pelkkänä korvana koko 

mies. Ja vaikka Matti tuli jokaiseen kokoukseen varmasti tietoisena siitä, että hän sydämestään 

vihaa ja halveksii sitä puoluetta jonka puhujaa hän nyt menee kuulemaan, niin oli omituista että 

ennen kuin puhuja oli lopettanut oli Matin viha kääntynyt suopeudeksi ja rakkaudeksi sekä puhujaa 

että puoluetta kohtaan.”56 

 

Esiintyminen ennen ja nyt 
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Artikkelin tavoitteena on ollut tarkastella keinoja tulkita menneisyydessä tapahtuneita esityksiä ja 

esiintymisiä. Sosialistisen agitaation esittämiseen keskisuomalaisella maaseudulla kytkeytyivät 

kysymykset vallasta, siitä kuka sai esiintyä ja kenellä oli valta määritellä todellisuutta. Suullisten 

esitysten monimuotoisuus ja tietyt ihanteet (kuten ilman papereita puhuminen) määrittivät 

esiintymistä, samoin yleisön koostumus ja käyttäytyminen. Koska 1900-luvun alun 

paikalliskulttuurissa suullinen ja kirjallinen kulttuuri vaikuttivat vahvasti toisiinsa, myös agitaatiota 

on mielekästä tarkastella osana tämän kulttuurin käytäntöjä. 

 

Tutkimalla poliittisen puheen historiaa esiintymisen ja esityksen näkökulmasta voidaan laajentaa 

opetus- ja sisältöpainotteista näkemystä puhumalla vaikuttamiseen. Nykypäivän esitykset ja 

esiintyminen pitävät sisällään jotain myös historiallisista esityksistä ja niistä esiintymiseen 

liitetyistä tavoista ja ihanteista, joita tuolloin arvostettiin. Jos esityksen ajatellaan toimivan 

tietovarantona, voidaan kysyä: mitä sellaista tietoa on kätkeytynyt repertuaariimme hyvästä 

yleisöpuheesta, joka nykypäivän esityksiä tutkivan olisi hyödyllistä tunnistaa?  

 

Terry Gunnell on kehottanut menneiden esitysten tutkijaa osallistumaan nykypäivän vastaavan 

tyylilajin esityksiin. Vaikka yksinkertaisia rinnastuksia ja tulkintoja ei mennyttä ja nykyistä 

vertaamalla voidakaan tehdä, esitys pitää sisällään silti jotain sellaista, joka voi tuoda 

lisäinformaatiota myös historiallisten esitysten ymmärtämiseen.57 Ottamalla analyysissa huomioon 

toiminnallisia käytäntöjä voitaisiin esimerkiksi sosiaalisia rakenteita ja niiden historiaa ymmärtää 

paremmin.58 Tekstien keskellä elävälle historiantutkijalle Gunnellin ehdotus saattaa kuulostaa 

radikaalilta. Nykyesitysten kokeminen ei kuitenkaan välttämättä tarkoita anakronistisia rinnastuksia 

tai aliarvioi historiantutkijan ammattitaitoa. Pikemminkin se ottaa kantaa tiedon muotoihin ja niiden 

siirtymiseen ja säilymiseen ajassa sekä hyväksyy ruumiillisen tiedon olemassaolon. Osallistuva 

metodi, esimerkiksi poliittisiin puhetilaisuuksiin osallistuminen puhujana tai kuulijana, toimii myös 

ajattelun apuvälineenä ja esityksen kokeminen herättää mahdollisesti sellaisia tulkintoja, joita on 

vaikeaa tai mahdotonta tehdä pelkän tekstiaineiston perusteella. Esityshistoria poikkeaakin 

perinteisestä historiantutkimuksesta siinä, että se suhtautuu esitykseen tiedon varantona, ei vain 

tutkimuskohteena.  

 

Tutkimuslähteet 

 

Arkistolähteet 

Jyväskylän maakunta-arkisto (JMA) 

Jyväskylän työväenyhdistys ry:n arkisto 

 

Painetut lähteet 

Suomen sosialidemokraattisen puolueen viidennen kokouksen pöytäkirja (V PK) Kokous pidetty 
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