Yrjö Mäkelin ‐seuran vuosikokous 4.3. 2004
(Kansan Tahto 10.3.2004)
Mäkelin ‐seura halajaa enemmän valtakunnalliseksi
Kansan Tahdon historiakeräys edennyt hyvin
Vajaa vuosi sitten perustetun Yrjö Mäkelin ‐seuran vuosikokouksessa oltiin jokseenkin tyytyväisiä seuran
ensimmäiseen toimikauteen. Oulussa kotipaikkansa pitävä seura halajaa vastaisuudessa aiempaa enemmän
valtakunnalliseksi. Siihen nähtiin olevan paitsi syytä nyt myös aiempaa paremmat edellytykset.
Seurassa on yli 70 jäsentä, joista jo nyt joka viides on muualta kuin Pohjois‐Suomesta, mutta seura toivoo
saavansa heitä lisää ympäri maata.
Kokousta johtanut varapuheenjohtaja Ahti Sala korosti, ettei seura halua omia Yrjö Mäkeliniä, koska hänen
vaikutuksensa äänioikeus‐ ja sanomalehtimiehenä ja kansanedustajana ulottui koko maahan. Seurasta ja
sen nimikkomiehestä onkin jo nyt saatavissa valtakunnallisestikin tietoa, kun seuralle vuosikokouksen alla
avattiin osoitteessa www. makelinseura.net kotisivut.
Seura on ulottamassa varsinaisen toimintansakin ainakin Tampereelle, jossa Mäkelin syntyi ja aloitti
lehtimiesuransa sikäläisessä Kansan Lehdessä. Sen edustajat ovat alustavasti keskustelleet seminaarin ja
pienimuotoisen näyttelyn järjestämisestä Työväen keskusmuseossa Tampereella, kun Mäkelinin syntymästä
kesäkorvalla 2005 tulee kuluneeksi 130 vuotta. Myös Poriin, jossa Mäkelin suutarina aloitti uransa
työväenliikkeessä, toivottiin löytyvän yhteyksiä esimerkiksi Salin Selskaapiin.
Tänä keväänä, vapun tietämissä Yrjö Mäkelin ‐seura järjestää Kansan Tahdon Kainuun maakunnallisen
seminaarin Kajaanissa. Sen kautta seura toivoo saavansa myös kainuulaisia jäseniä, joita tällä hetkellä on
tasan yksi. Syksyksi on hankkeissa seminaari Ouluun yhdessä Oulu‐opiston kanssa.

Keräystavoite on yhtä kova
Pohjoissuomalaisen vasemmistolaisen viestinnän ja työväenkulttuurin tutkimuksen ja niiden historian
tallentamisen tehtäväkseen ottanut Yrjö Mäkelin ‐seura ylitti ensimmäisenä toimikautenaan tavoitteensa
molemmilla pääsaroillaan, niin Kansan Tahdon historiaa tunnetuksi tehneiden seminaarien pitämisessä
yhdessä lehden historiatoimikunnan kanssa kuin lehden 100‐vuotishistoriahankkeessa omaksi urakakseen
ottamassaan historiankirjoituksen rahoituskeräyksessä.
Vuosikokouksessa voitiin kirjata seuran organisoiman Kansan Tahdon historiankirjoituskeräyksen
tuottaneen vuoden loppuun liki kolmanneksen ja kokoukseen mennessä kaksi viidennestä 67 500 euroa
kokonaistavoitteesta. Ensimmäisen vuoden varovainen tavoite oli 15 000 euroa, mikä ylittyi yhden suuren
avustuksen ansiosta 40 prosentilla. Keräystavoitteen saavuttamisessa todettiin olevan runsain mitoin töitä
niin ammatillisten ja muiden yhteisöjen kuin yksityisten kansalaisten tuen saamiseksi. Viime mainittuun
kaavaillaan loppusyksyksi haastekampanjaa.

Seminaareja kaksin kappalein Suunnitelman mukaisen yhden, Kemissä pidetyn Lapin maakunnallisen KT:n
historiaseminaarin tavoitteensa seura tuplasi. Tuon KSL:n tuella toteutetun seminaarin lisäksi se järjesti
Mäkelinin kuoleman 80‐vuotispäivänä seminaarin Oulu‐opistolla ja turvasi yhteistyössä Oulun
seurakuntayhtymän kanssa merkkimiehen hautamuistomerkin pysyvyyden.

Hallitus jatkaa täydennettynä
Hallituksen päätös ottaa Kansan Tahdon 100‐vuotishistorian kirjoittuttaminen seuran vastuulle siunattiin.
Liki entisessä kokoonpanossa uudelleen valittu hallitus sai tehtäväkseen solmia kuun loppuun mennessä
kirjoittajasopimuksen VTT Tauno Saarelan kanssa, joka mm. seminaarialuksiaan varten on jo tehnyt kosolti
tutkimustyötä ja ‐suunnitelman lehden historiasta.
Seuran valtakunnallisuutta edistää ja yhteys kirjoittajaan hoituu juohevasti, kun seuran puheenjohtajana
jatkava Pekka Isaksson on helsinkiläistynyt.
Vuosikokous ilmeisesti antoi seuran työn käynnistäneelle hallitukselle puoltolauseen valitsemalla sen
yksimielisesti jatkamaan uudelle toimikaudelle. Puheenjohtajan tavoin hallituksen varsinaisina jäseninä
jatkavat Vappu Säilynoja Muhokselta ja Antero Tervonen Oulusta sekä Ahti Sala, jonka hallitus valitsi
edelleen varapuheenjohtajaksi, ja Tapani Sillanpää, joka samoin valittiin sihteeriksi. Varajäsenenä jatkaa Aki
Räisänen Kajaanista ja uutena oululainen Antti Kivimäki.
Kun Sirpa Kovalainen suostui hallituksen pyyntöön jatkaa taloudenhoitajana, säilyvät Yrjö Mäkelin ‐seuran
yhteystiedot entisinä.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Edvin Matias Mattila lahjoitti Yrjö Mäkelin ‐seuralle arvottavaksi kehystämänsä taulun kartuttamaan Kansan
Tahdon historiankirjoituksen varainkeräystä. Varapuheenjohtaja Ahti Sala otti lahjoituksen kiitellen vastaan
seuran vuosikokouksessa.

