
Yrjö Mäkelin -seuran vuosikokous 2006 

(Kansan Tahto  13.6.2006) 

Mäkelin-seura muistaa työväenpuolueen Oulun puoluekokouksen 100-vuotisuutta 

Kansan Tahdon historiasta kiitoksia 

Kolmen vuoden ikään ehtineen Yrjö Mäkelin-seuran vuosikokouksessa voitiin hyristä tyytyväisyydestä ja 
jakaa kiitoksia. Erittäin hyviä arviointeja saanut satavuotiaan Kansan Tahdon historiateos saatiin eri 
yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tuella julki tammikuussa ja teoksen myyntityön ohella uusia tapahtumia on 
tulossa. 

Valtiotieteen tohtori Tauno Saarelan kirjoittama historiateos, 448-sivuinen Kansan Tahto ¬ Pohjolan 
työtätekevien lehti on saanut kiitosta alan ammattilaisiltakin siitä, että se monista muista lehtihistorioista 
poiketen painottaa lehden sisältöä ja selvittää, mitä lehti on kirjoittanut ja tavoitellut. 
Erkki Röntysen nuijimassa vuosikokouksessa varsinkin seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittu Ahti Sala 
jakoi kiitoksia teoksen mahdollistaneille tukijoille eli eri yhteisöille ja Kansan Tahdon palstoille pyöritettyyn 
haastekampanjana osallistuneille. 

Järjestöistähän tukikampanjan avasi Metalliliiton Rautaruukin työntekijöiden osasto 200 ja eri yhteisöistä 
merkittäviä tukipäätöksiä saatiin muun muassa Yrjö Sirolan säätiöltä, Työväenjärjestöjen tukisäätiöltä ja 
Riihi-säätiöltä. 
Varakkaat Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto ja Kansan Sivistysrahasto eivät sen sijaan 
katsoneet Kansan Tahdon satavuotishistoriaa kirjoittamisen arvoiseksi. Niinpä vuosikokous päätti lahjoittaa 
teoksen huomionosoituksena molemmille. 

Kaikkiaan yhteisölle suunnattuun keräykseen osallistuneita oli 82; esimerkiksi ammattiliittoja, 
ammattiosastoja tai niiden vasemmistoryhmiä, vasemmistoliiton järjestöjä ja eläkeläisten yhdistyksiä, 
työväentaloja, Oulun ja Kemin kaupungit sekä viisi pankkiakin. Henkilöhaastekampanjaan osallistui useita 
satoja henkilöitä. 

Mainiota työtä tehnyt historian kirjoittaja Tauno Saarela oli työtä varten seuran palkkalistoilla 16 kuukautta. 

Gummeruksessa painetun kirjan kannen ideoi graafinen suunnittelija Mari Miikkulainen Kansan Tahdon 
omistamasta taitelija Juhani Hakalahden Kansan Tahto -maalauksesta ja sen toteutti Kansan Tahdon 
kirjatyöntekijä Jari Holappa, joka yhdessä Saarelan kanssa vastasi kirjan taitosta. 

Hyvin vaikkapa merkkipäivälahjaksi soveltuvaa teosta esiteltiin viime viikonvaihteen Oulun kirjamessuilla ja 
sitä on myynnissä Kansan Tahdon toimistolla Oulussa, Oulun kirjakaupoissa sekä työväentaloilla ja 
vasemmistoliiton toimistoissa Kemissä, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Tervolassa. 
 

Oulun puolue- kokouksesta sata vuotta 

Yrjö Mäkelin -seura on esitellyt toimintaansa ja Kansan Tahdon historiahanketta seminaarein ja näyttelyin. 



Viime vuonna järjestettiin vasemmistoliiton 15-vuotisjuhlaristeilyllä Kansan Tahto -muisteluseminaari sekä 
Tampereella korkeatasoinen Punainen Julistaja -seminaari Yrjö Mäkelinin syntymän 130-vuotispäivän 
merkeissä ja Työväen Keskusmuseoon avattiin Mäkelinin elämää esittelevä pienoisnäyttely. 

Oulun kaupunginkirjastolle koottiin Kansan Tahdon satavuotisjuhlanäyttely, joka oli osin esillä 
vasemmistoliiton ylimääräisessä puoluekokouksessa Tampereella. Internetissä Mäkelin-seuraan voi 
tutustua osoitteessa www.makelinseura.net. 
Seuraava merkkitapahtuma on parin kuukauden päästä kun seura järjestää 24. elokuuta tilaisuuden vanhan 
työväenpuolueen Oulun puoluekokouksen 100-vuotismuistoksi. Alustajiksi ovat tulossa Tauno Saarela ja 
oululainen toimituspäällikkö Risto Kenttä, joka kertoo oululaisten osuudesta puoluekokouksessa. 

Työväenpuolueen oli määrä pitää puoluekokous Oulussa jo vuonna 1903, mutta Kansan Tahdon/Oulun 
Järjestötalon naapurissa sijainnut työväentalo ei ehtinyt ajoissa valmiiksi. Kokous vietiin Forssaan ja se 
päätyi sosialistisine ohjelmalinjauksineen työväenliikkeen historian merkkitapaukseksi. 

Värikäs oli myös Oulun kahdeksan päivää kestänyt puoluekokous kolme vuotta myöhemmin. Entinen 
puoluesihteeri J. K. Kari erotettiin, utopisti Matti Kurikka otti lähtöpassit ja anarkistisosialisti Jean Boldt 
tunki väkisin puhujapönttöön. 
Yrjö Mäkelin oli yksi alustajista kokouksessa, jonka tärkein puoluepäätös oli piirijärjestöjen perustaminen. 
Näin puolue pystyi organisoimaan työn ensimmäisiin eduskuntavaaleihin. Aiemmin piirejä ei ollut vaan 
kaikki osastot suoraan puolueen jäseniä. 

Luentotilaisuus järjestetään Tetra Oy:n tiloissa samalla paikalla, jossa vanha työväentalo oli. 
 

Ahti Sala yhdistyksen johtoon 

Yrjö Mäkelin -seuran puheenjohtaja vaihtui vuosikokouksen yksimielisellä päätöksellä. Tehtävän otti 
varapuheenjohtajana toiminut Kansan Tahdon eläkkeellä oleva oululainen levikkipäällikkö Ahti Sala ja 
Helsingissä asuva Eläkeläiset ry:n tiedotussihteeri Pekka Isaksson siirtyi varapuheenjohtajaksi. 
Muuten hallitus jatkaa entisellään eli sihteerinä Tapani Sillanpää, taloudenhoitajana Sirpa Kovalainen, 
muina jäseninä Vappu Säilynoja ja Antero Tervonen sekä varajäseninä Antti Kivimäki ja Aki Räisänen. 
Jäsenmaksu säilyi kymmenessä eurossa ja erillistä liittymismaksua Mäkelin-seura ei peri. 

Lahjoituksia hyvään tarkoitukseen otetaan edelleen vastaan ja vuosikokouksessakin kassaa kartutettiin 
Edvin Mattilan arvottavaksi tuomalla haukiputaalaisen Sirkka Saaren tekemällä pienoistaululla. Sen voitti 
omakseen Tauno Järvinen. 

Seuran tarkoituksena on jatkossa tukea esimerkiksi Kansan Tahtoon tai Yrjö Mäkelinin toimintaan liittyvien 
yliopistollisten opinnäytetöihin tekemistä. 
¬ Vaikka summat eivät ehkä ole suuria, niin kuitenkin aina vastaantuloja opiskelijoita kohtaan, Ahti Sala 
korosti. 

Seura huolehtii omalta osaltaan myös Oulun hautausmaalla kirkosta eronneiden nurkkaan haudatun Yrjö 
Mäkelinin ja vieressä olevien Kansan Tahdon seuraajalehtien Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman toimittajien 
Pauli Branderin ja Arvi Sänkiahon hautapaikoista. 



Turun läheltä Maariasta syntyjään ollut Brander oli Pohjan Kansan ja Pohjan Voiman sekä kulttuurilehti 
Revontulten toimittajana Oulussa vuosina 1920¬27 kuolemaansa asti ja oulujokinen Sänkiaho vuosina 
1924¬29 kuolemaansa asti. 
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