
KUNNALLISET VAALITAISTELUT TURUSSA 
ENNEN SUURLAKKOA 

Kirjoittanut OLAVI KOIVISTO 

Vuonna 1873 annettu kaupunkien hallintoa koskeva 
asetus lopetti porvariston yksinvallan maamme kaupun- 
geissa. Muutos ei suinkaan ollut kumouksellinen, silla por- 
varisto halusi muiden kaupunkilaisten saavan aanioikeu- 
den ja siten joutuvan verotetuksi samaan tapaan kuin 
seurakuntien piirissa. Koska muilla vaesti5ryhmilla suu- 
remman lukumaaransa vuoksi olisi ollut tilaisuus ottaa 
valta kasiinsa, jos olisi luotu yhtalainen aanioikeus, va- 
rottiin nain tekemasta. banioikeus sidottiin verotukseen 
siten, etta yksi veroayri antoi aina yhden aanen. Kellaan 
ei kuitenkaan saanut olla enempaa kuin 25 aanta. Tallai- 
nen aaniasteikko, mika takasi porvariston aseman saily- 
misen, pysyi voimassa vuoteen 1917. 

Ajanjakso 1875-1917, jolloin valtuustovaaleissa nou- 
datettiin kyseista vaalijarjestelmaa, muodostaa oman ko- 
konaisuutensa, jota ei ole paljon tutkittu. Turunkin osal- 
t a  yleisesitys on vasta ilmestymassa. Kun seuraavassa 
lyhyesti selvitetaan Turussa 1875-1904 suoritettuja val- 
tuustovaaleja ja niiden taustaa, nakokulma jaa pakosta- 
kin melko suppeaksi. Tiedot nojautuvat Iahinna sanoma- 
lehtien tarjoamaan aineistoon. 

I .  Kunnallishallinnon uudistus 

Porvaristollakin on ollut oma edustuslaitoksensa, jon- 
ka jasenet, ns. kaupunginvanhimmat, olivat valtuutettu- 



Eunmllket uaalitaktelut l'wmssa eltlten suurlakkoa 
- 

145 

jen edeltajia. Kun Turun kaupunginvaltuusto aloitti vuo- 
den 1875 alussa toimintansa, se sai kasiteltavaksi joukon 
asioita, jotka jo olivat olleet esilla kaupunginvanhinten 
kokouksissa. Tassa mielessa siirtyminen uuteen hallin- 
toon ei keskeyttanyt asiain luonnollista kulkua. Valtuus- 
ton asema muodostui kuitenkin aivan toiseksi kuin sen 
edeltajan. 

Kaupunginvanhimmilla oli oikeastaan ollut hyvin v b  
han sanomista pormestarin johtaman maistraatin rinnal- 
la. Vuonna 1860 tapahtuneen pormestarinvaihdoksen yh- 
teydessa silloinen Abo Underrattelserin toimittaja J. V. 
Lillja, joka kaytti itsestaan nimitysta "ultraliberal oppo- 
sitionsman", syytti kaupunginvanhimpia "apaattisuudes- 
ta" ja "arvoituksellisesta velttoudesta", silla nama valit- 
tivat erinaisista epakohdista tekematta itse mitaan niiden 
poistamiseksi. Uuden pormestarin avulla toivottiin vapau- 
duttavan vallinneesta nurkkakuntavallasta.1 

On aihetta uskoa, etta jonkinlainen vireyden henki 
ehti syntya porvariston johtaman hallinnon viimeisina 
vuosina. Osaksi tama johtui yleisesta valtiollisesta tilan- 
teesta ja taloudellisesta kehityksesta. Kaupunginvanhim- 
mat alkoivat vuodesta 1864 lahtien pita8 omia kokouksia 
ja valitsivat itselleen puheenjohtajan, mita ei ollut ta- 
pahtunut miesmuistiin. On selvaa, etta oli helpompi tehda 
itsenaisia ratkaisuja omissa kokouksissa kuin suoralta 
kadelta maistraatin ja kaupunginvanhimpien yhteisissa 
istunnoissa. Ensimmaiseksi puheenjohtajaksi valittiin 
kauppaneuvos E. Julin,2 joka kuitenkin luopui tasta teh- 
tavasta viela samana vuonna korkean ikansa vuoksi. Ero- 
tessaan han huomautti todenneensa rllonet muutkin ian 
painamiksi miehiksi, jotka mieluimmin vaikenivat tai 
esittivat vanhentuneita ajatuksia. Yhteiskunnan etu vaa- 

1 AU 6. 10. 1860. 
2 Kaup. vanh. pk. 9.3.1884. 
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ti naiden vaistymista syrjaan.1 On huomattava, etta kau- 
punginvanhimpien toimiaikaa ei Turussa ollut rajoitettu. 

Kaupunginvanhimrnat edustivat porvariston eri elin- 
keinoryhmia (koti- ja ulkomaankauppiaita, kasityolaisia 
seka elintarvikekauppiaita). Kullakin kolmella ryhmalla 
oli edustuslaitoksessa 8 paikkaa. Kun joku paikka tuli va- 
paaksi, asianomaisen luokan porvarit kutsuttiin mais- 
traattiin valitsemaan uusi jasen. Tallaiset vaalit eivat 
tietystikaan herattaneet suurtakaan huomiota ja aiheut- 
taneet mitaan vaalitaisteluja. 

Tarkeimmat asiat ratkaisi porvaristo kokonaisuudes- 
saan. Talloin saattoi syntya ankariakin erimielisyyksia, 
kuten tapahtui mm. vuonna 1874, jolloin ratkaistiin ns. 
Turun miljoonan kohtalo, mika liittyi Turun-Toijalan 
radan monivaiheiseen syntyhistoriaan. Viimeksi mainittu 
tapahtumasarja vaikutti myiiskin siihen, ettei uuden kun- 
nallishallinnon voimaansaattaminen Turussa sujunut tay- 
sin kivuttomasti. Abo Underrattelserin silloinen toimit- 
taja E. Ronnback, joka oli karsinyt tappion pormestari 
Hockertin johtamalle porvaristoryhmalle Turun miljoo- 
nan yhteydessa, odotti vain tilaisuutta saadakseen huo- 
mauttaa mahdollisista virheellisista laintulkinnoista. 

Turun maistraatti ei ollut taysin selvilla siita, milla 
tavalla ja milloin valmistelut uuden hallinnon toimeenpa- 
nemiseksi oli suoritettava, silla vuoden 1873 asetus ei an- 
tanut yksityiskohtaisia ohjeita. Kun tieto tasta tuli asias- 
t a  kiinnostuneiden etenkin valppaiden sanomalehtimies- 
ten korviin, alettiin painostaa maistraattia, koska arvel- 
tiin sen haluavan viivyttaa ratkaisua. Jarjestettiin erityi- 
nen kokous, josta lahetettiin kirjelma maistraatille.2 Ta- 
ma kaantyi senaatin puoleen,3 joka antoi kehoituksen 
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ryhtya kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisim- 
man aikaisin. Toimittaja Ronnback totesi maistraatin by- 
rokraattisen omavaltaisuuden saaneen kolauksen. 

Nyt alettiin valmistelut, ja elokuussa 1874 pidettiin 
ensimmainen kaikkien kaupunkilaisten yhteinen kokous, 
jossa valittiin taksoituslautakunta. Kokouksen puheenjoh- 
tajana toiminut pormestari Hockert ei sallinut kokouksen 
ratkaista uuden hallinnon voimaan astumisen ajankohtaa, 
kuten toimittaja Ronnback oli ehdottanut. Han salli kui- 
tenkin hovioikeudenneuvos Th. von Hellensin ehdotuk- 
sesta osanottajien lausua asiasta mielipiteensa, joten 
eraanlainen moraalisesti sitova. paatos tuli merkityksi 
poytakirjaan.1 Uusi hallintojarjestys oli astuva voimaan 
1. 1. 1875 lukien, mutta ensimmainen valtuustovaali suo- 
ritettiin tietysti sita ennen, vuoden 1874 puolella. 

Pormestari Hockertin ja toimittaja Ronnbackin tiet 
kavivat viela myohemminkin ristiin. Ronnback, joka va- 
littiin valtuustoon heti ensimmaisessa vaalissa, vaati vuo- 
den 1875 alussa pormestarin vapauttamista satamalauta- 
kunnan puheenjohtajan toimesta.2 Vaikka valtuusto pyy- 
si pormestaria toistaiseksi hoitamaan ksseista luottamus- 
tehtavaa, tama jai pois lautakunnan kokouksista. On esi- 
tetty ajatus, ettei pormestari sopeutunut uuteen jarjestel- 
maan ja siita syysta siirtyi pois Turusta, kun sai tilai- 
suuden vuoden 1881 alussa.2 Vaikkei nain olisikaan ollut 
laita, voidaan panna merkille, etta uudeksi pormestariksi 
tuli valtuuston sihteeri A. F. Juselins. Omalla tavallaan 
tama symbolisoi tapahtunutta muutosta. 

TTuoden 1874 ja sita seuraavat vaalit osoittivat, ettei 
suurikaan osa aanioikeutetuista kayttans-t aanioikeuttaan. 
Vaikka n. 3000 henkilolle asetettiiil ayreja ja samalla 

-- 

1 SIPIi 27. S. 1874. 
J'alt. PI,. 25. 3. 1SiS.  

3 L I N D R ~ G ,  I Abo p& 1800-talet, s. 341. Abo 1921. 
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myonnettiin aanivalta, vuoden 1874 vaalissa jatettiin 
vain 186 vaalilippua, mitka edustivat kuitenkin 2925 aan- 
ta.1 Vaaliin osaaottaneilla oli siis keskim. 15,7 aanta kay- 
tettavanaan. Helsingissa aanesti 323 ja Tampereella 67 
henkiloa. 

Mitaan mainittavia vaalivalmisteluja ei ollut suori- 
tettu, vaikka ennen vaalia olikin yritetty sopia yhteisista 
ehdokkaista. Pidetyssa kokouksessa ei ollut paasty yksi- 
mielisyyteen. Silla seikalla, etta paikkakunnan sanoma- 
lehdet julkaisivat joitakin ehdokaslistoja, oli merkitysta 
vaalin tuloksen kannalta, koska kaikki valituksi tulleet 
olivat juuri nailta listoilta. Kaikesta huolimatta vaalissa 
annettiin aania monille kymmenille henkiloille, joilla ei 
ollut sanottavaa kannatusta.   ant en hajalle menoa ei 
voitu valttaa, niin kauan kuin puuttui yhdistavia puolue- 
nakokohtia. 

Valittujen 36 valtuutetun joukossa oli 10 kaupungin- 
vanhinta, mika seikka korosti hallinnon jatkuvuutta van- 
han pohjalta. Suurin osa edustajista kuului edelleen elin- 
keinonharjoittajien ryhmaan, ja vain kolmannes muihin 
vaestonluokkiin, lahinna virkasaatyyn. Tyovaeston edus- 
tus tuli vasta myohemmin ajankohtaiseksi. 

Valtuuston ensimmainen istunto pidettiin 9. 1. 1875, 
ja mikali Bbo Underrattelseriin voi luottaa, vastaanotto 
oli verraten viilea. Pormestari toivotti valtuutetut terve- 
tulleiksi maistraatin etuhuoneessa ja jatti nama sitten 
valitsemaan itselleen puheenjohtajan, vaikka kyseisessa 
huoneessa ei ollut tuoleja, puhumattakaan kirjoitusvali- 
neista. Valtuutetut siirtyivat eraaseen sivuhuoneeseen 
suorittamaan vaalin. Koska hovioikeudenneuvos Th. von 
Hellens, joka olisi ollut itseoikeutettu kyseiseen luottamus- 
tehtavaan, oli jo talloin kutsuttu senaattiin, puheenjohta- 
jaksi tuli vapaaherra S. von Troil.2 

1 MPK 7.1.1875. 
2 Valt. pk. 9. I., 3. 2. 1875. 
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Asetus maarasi kolmanneksen valtuutetuista eroa- 
maan samalla kertaa, joten esim. Turussa oli vuosittain 
suoritettava 12 valtuutetun vaali. Kun kaupungin vaki- 
luku vuonna 1879 ylitti 20 000, valtuutettujen lukua lisat- 
tiin kuudella, mika muutos kuitenkin peruutettiin vuon- 
na 1883 uuden asetuksen salliessa taman. Paitsi varsi- 
naisia valtuustovaaleja oli tarvittaessa jarjestettava tay- 
dennysvaaleja seka eraissa tapauksissa lisavaltuusmies- 
ten vaaleja. Taman lisaksi kaupunkilaiset saivat valita 
vuosittain taksoituslautakunnan jasenet. Monet vaalit tie- 
tysti vain vahensivat vaaliharrastusta, ja tavaksi tulikin 
valita erovuorossa olevat valtuutetut uudelleen. Vuosina 
1875-1878 aanesti keskimaarin vain 60-70 henkiloa, 
joiden yhteinen aanimaara oli n. 900.1 Vasta sitten, kun 
valtuustopaikoista alettiin taistella, aanestysnumerot ryh- 
tyivat hitaasti nousemaan. 

11. Puolue-elaman heraaminen 

Kielikysymys on naytellyt ratkaisevaa osaa maamme 
puolueitten synnyssa ja antanut sitten leimansa etenkin 
1800-luvun loppuvuosikymmenien puolue-elamalle. Tama 
seikka tajuttiin jo hyvin varhain vakavaksi heikkoudeksi. 
Niinpa vuoden 1880 lopulla julkaistiin ns. liberaalisen 
puolueen ohjelma, jossa pyrittiin siirtamaan painopiste 
pois kielikysymyksen kohdalta ja valaistiin liberaalista 
asennetta. Itse asiassa tama yritys vain lisasi kielipuo- 
lueiden vUista kuilua, silla ohjelmaa vastaan suunnattu 
katkera arvostelu pakotti liberaalit ennen pitkaa siirty- 
maan jommankumman kielipuolueen leiriin. 

1 iil.nrstysnumerot on saatu maistraatin poytakirjoista. 



Suurin ma Turun ruatsinkielisesta vaestosta, jonka 
lukumaara oli jatkuvasti kasvamassa kasittaen vuonna 
1870 jo noin 43,6 % kaupungin asukasluvusta,l edusti 
kauan aikaa lahinna liberaalista asennetta. Tuon ajan 
sanomalehdet, joiden kanta maaraytyi kyllakin kulloisen- 
kin toimittajan mukaan, olivat kieliasiassa kaksikielisyy- 
den kannalla (Abo Underrattelser, Abo Posten ja Sano- 
mia Turusta). Kehitys 1870-luvun lopulla vei siihen, ettei 
naiden lehtien varittomyys enaa tyydyttanyt paikkakun- 
nalla toimintansa alkaneita yhdistyksia. Kuitenkin voi- 
daan panna merkille, etta liberaalisen puolueen ohjelman 
allekirjoittajien joukossa oli nelja tunnettua turkulaista 
julkisen elaman edustajaa (C. Armfelt, S. von Troil, G. 
A. Lindblom ja E. Ronnback).2 Itse asiassa maassamme 
ei milloinkaan syntynyt mitaan kiinteata liberaalista puo- 
luetta eika sellaista pyrittykaan muodostamaan. Tahan 
perustui tietysti ns. liberaalisen ryhman heikkous. 

On hyvin ymmarrettavaa, etta 1870-luvulla alettiin 
toimia Turun suomenkielisen vaeston herattamiseksi, sil- 
la olihan ruotsin kieli valtaamassa alaa porvariston ja 
alempien kansanluokkien piirissa saatylaisten ollessa jo 
taysin ruotsalaistuneita. Vuonna 1873 alettiin jarjestaa 
suomenkielisia kansantajuisia luentoja, vuonna 1875 pe- 
rustettiin Kansanvalistusseuran haaraosasto ja vuonna 
1879 erityinen Suomalainen Seura. Kaikkien naiden toi- 
menpiteiden, jotka vastasivat suomalaisen puolueen yleis- 
ta 1870-luvun politiikkaa, alkuunpanijana oli tohtori A. 
V. Jahnsson.3 Hanen toimestaan alettiin vuoden 1881 
alusta lukien julkaista uutta suomenkielista sanomalehtea 
"Auraa", josta tuli suomenkielisten aanenkannattaja. 

1 S.B.V:s skrifter N:o 1, s. 43 (Toriigr~n, Xbolaiid och Abo i be- 
f olkningsstatistisk helysning). 

2 NUMMINEN, Vuoden 1880 liberaalisen puolueen olijelmaii allekirjoit- 
tajat (Hist. Aikak. 1951, ss. 97-107). 

3 Tri A. V. Jalinssonin muisto, Turku 1934. 
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Turun ruotsinmielisten keskuudessa vastaavanlainen 
toiminta seurasi vahan myohemmin, kun alettiin pelata 
ruotsinkielisen vaeston nyt puolestaan unohtavan oman 
kielensa ja kulttuurinsa. Vuodesta 1877 erityinen "Besty- 
relsen for de svenska folkeliga foredragen" jarjesti ruot- 
sinkielisia luentoja, vuonna 1880 perustettiin Svenska 
Bildningens Vanner (SBV) ja vuonna 1883 alkoi ilmes- 
tya iibo Tidning. Viimeksi mainitun paatoimittajaksi 
saatiin ensin toimittaja Ronnback, mista johtuikin, etta 
lehti ohjelmassaan lupasi taistella seka fennomaaneja et- 
ta viikinkeja vastaan.1 Kun toimituksessa vuonna 1885 
tapahtui vaihdos, ja lehtori G. Cygnaeus, SBV:n perus- 
taja, tuli Ronnbackin tilalle, jyrkimmat ruotsinmieliset 
(mm. F. E. Stenvik) toivoivat lehden saavan enemman 
varia.2 

Uudet yhdistykset alkoivat melkein viilittijmasti kiin- 
nittaa huomiota kulttuuritoiminnan ohella myos kunnalli- 
seen elamaan. Jo vuoden 1879 valtuustovaaleissa oli eh- 
dokkaina useita Suomalaisen Seuran johtokunnan jiise- 
nia (A. V. Jahnsson, notaari E. Forsman ja kultaseppa 
V. Pettersson). Naiden saama aanimaara (n. 400-500) 
oli aluksi riittamaton, mutta eraassa taydennysvaalissa 
menestys oli parempi, silla pari heista (Jahnsson ja Pet- 
tersson) paasi valtuustoon.3 Vuoden 1880 lopulla ruotsin- 
mielisilla oli oma yhdistyksensa, ja saman vuoden vaalis- 
sa SBV:n johtokunnan jasenia (E. Amnell ja V. Salingre) 
tuli nyt vuorostaan valituksi. SBV:n johtavan miehen G. 
Cygnaeuksen aloitteesta yhdistys nimenomaan velvoitti 
jasenensa noudattamaan sen laatimia listoja.4 

- 

1 COLLIAXUER, Aho Tidning (Genorn ~ t t  sckel, \. 268). .41)0 19:;4. 
2 M~ILNE, A. 0. Freundenthal och den finlandssvenska nationalstan- 

ken, s. 248. Hfom 1927. 
3 MPK 24. 1. 1880. 
4 GARDBERC~, S.B.V. en Aterblick (S.B.V:s skrifter I, s. 11). 



Tarkeampia kuin jokavuotiset valtuustovaalit olivat 
pitemmin valiajoin toistuneet valtiopaivamiesvaalit. Vuo- 
den 1881 vaalissa, kuten aikaisemminkin, vaalitaistelu ta- 
pahtui kauppiaitten ja kasityolaisten valitsemien ehdok- 
kaitten kesken, mutta kielikysymyskin antoi oman savyn- 
sa taman vaalin kulkuun. "Aura" nimittain suositteli lu- 
kijoilleen kasityolaisten ehdokkaita silla perusteella, ettei 
kukaan naista ollut "suomalaisuuden suora vihaaja" ja 
samalle kannalle asettui myoskin "Sanomia Turusta". 
Vastaukseksi Abo Underrattelserissa julkaistiin lahetetty 
kirjoitus, jossa kasityolaisten ehdokkaat leimattiin fenno- 
maaneiksi ja  siis vaarallisiksi seka kiellettiin yhteistoi- 
minta naiden kanssa. Kasityolaisyhdistyksen puheenjoh- 
ta ja  K. K. Hellsten huomautti vastineessaan, ettei yhdis- 
tyksen listalla ollut mitaan vaarallisia aineksia ja ettei 
suomalaisista kodeista lahteneitten kasityolaisten voitu 
odottaa tuntevan sympatiaa suomalaisuuden vihamiehia 
kohtaan. Vaali, jossa kasityolaiset saivat yhden ehdok- 
kaansa valituksi, osoittaa, mihin piireihin eri kieliryhmat 
saattoivat nojautua. 

Valtuustovaalien yhteydessa lehdet eivat viela kay- 
neet minkaanlaista polemiikkia, vaan tyytyivat julkaise- 
maan lahetetyt ehdokaslistat, joiden laatijoina mainittiin 
tavallisesti "suuri joukko aanestajia". Omia listoja laati- 
vat  eri vuosina myos Kauppias-, Kasityolais- ja  Laivan- 
paallystoyhdistykset. Listoissa oli tavallisesti monia yh- 
teisia ehdokkaita, joiden joukossa tuli valituksi erovuo- 
rossa olleita suomalaisuusmiehiakin (mm. v. 1881 tyon- 
joht. K. G. Gronlund ja kirjanpitaja F. Vesterling seka 
v. 1882 edellamainitut Jahnsson ja Pettersson). Bani- 
oikeuttaan kaytti vuosina 1879-1884 keskimaarin 150 
henkiloa. 

Naina vuosina suoritetut valtuustovaalit osoittivat va- 
rakkaamman ruotsalaisvaeston helposti kykenevan saa- 
maan omat ehdokkaansa valituksi. Kun vuoden 1884 
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valtuustovaali paattyi siten, etta kolme SBV:n ehdok- 
kaana ollutta yhdistyksen jasenta jai valitsematta, tama 
johtui vain siita, ettei Kauppiasyhdistys silla kertaa hy- 
vaksynytkaan virkamiesvoittoista listaa. Ennen pitkaa 
Kauppiasyhdistys luopui itsenaisesta vaalitoiminnasta, 
koska sen jasenet eivat enaa noudattaneet yhdistyksen 
listaa. Valtuustovaalit alkoivat muodostua kielipuolueiden 
keskinaisiksi taisteluiksi. 

Vuoden 1883 puolella naytti tarjoutuvan mahdollisuuk- 
sia aanestajien aanimaarien tarkistamiseen, silla mainit- 
tuna vuonna annettu asetus jo itsessaan johti aanioikeu- 
tettujen lukumaaran alenemiseen. Asetus oli annettu sii- 
t a  syysta, etta verotus oli kohdistunut liian ankarana va- 
rattomaan vaestoon.1 Turussa, jossa veroayrin perusteena 
oli ollut 500 markan vuositulo, oli vuonna 1881 asetettu 
yksi veroayri kaikkiaan 2655 henkilolle,:! mutta naista 
oli n. 1300 ollut kykenemattomia suorittamaan verojaan. 
Asetus maarasi veroayrin perusteeksi 200-400 markkaa 
riippuen paikkakunnan elinkustannuksista. Perusteen 
maaraaminen jai kaupunkien asukkaille itselleen ns. raas- 
tuvankokouksissa. Ne, joille asetettaisiin 4 tai useampia 
veroayreja, joutuisivat suorittamaan tayden maksun, kun 
sen sijaan muut saisivat vapautuksen yhden veroayrin 
osalta. 

Paitsi taloudelliselta raastuvankokouksen paatok- 
silla tuli olemaan merkitysta aanioikeuden kannalta, 
koska tama riippui maksetun veron suuruudesta. Suo- 
menmieliset ja kasityolaiset suosittelivat 300 markan pe- 
rustetta, kun sen sijaan ruotsalaiset kannattivat maistraa- 
tin ehdottamaa 400 markan perustetta. Edellisen lasket- 
tiin vahentavan aanioikeutettujen lukua n. 1000 hengella, 
jalkimmaisen n. 2600 hengella. Samaten edellisen mukaan 

1 Asetus 1.5. 8. 1883. 
2 MPK 24. 11. 1883. 
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maksimiaanimaara (25) saavutettiin 7500 markan vuosi- 
tulolla, jalkimmaisen sen sijaan vasta 10 000 markan vuo- 
situlolla. Kun maistraatin ehdotus voitti,l aanioikeus 
edellytti tasta lahin 800 markan vuosituloa (kahta vero- 
ayria). Samanlainen paatos tehtiin vuosina 1886, 1891 ja 
1896. Viimeksi mainittuna vuonna Tyovaenyhdistys eh- 
dotti perusteen alentamista, mutta suomenmielisetkaan 
eivM enaa silloin kannattaneet tata ajatusta. Verotuksen 
kannalta ratkaisu olikin pelkbtaan edullinen, ja maksa- 
mattomia veroja oli seuraavina vuosina huomattavasti 
vahemman. 2 

Kysymys valtiollisesta aanioikeudesta oli kasittelyn 
alaisena vuoden 1885 valtiopaivilla herattaen yleista mie- 
lenkiintoa. Ruotsalainen puolue oli nyt ehtinyt jarjestay- 
tya ja vastusti aanioikeusolojen tarkistamista. Tasta 
syysta puoluetilanne osoitti kiristymisen merkkeja, mika 
heijastui eri paikkakunnillakin. 

Turussa alettiin vuoden 1885 lopulla toimia harrastuk- 
sen herattamiseksi toisaalta kunnallisia ja toisaalta tyo- 
vaen oloja koskevia kysymyksia kohtaan. Kummassakaan 
ei ollut kysymys kieliasiasta, sill8 ns. wrightilaiset tyo- 
vaenyhdistykset olivat kaksikielisia ja aiotut kunnallis- 
kokoukset puolestaan tarkoitetut yhdistamaan eri yhdis- 
tyksiin kuuluvia ja niihin kuulumattomia yhteisten kes- 
kustelutilaisuuksien avulla. Kun ilmapiiri oli kuitenkin 
epaluuloinen, heti perustamisvaiheessa syntyi erimieli- 
syyksia, mitka eivat silti estaneet suunnitelmien toteutu- 
mista. Turun Tyovaenyhdistys sai saantijnsa vahvistetuk- 
si  vasta vuonna 1887,3 mutta kunnalliskokous otti osaa 

1 MPK I .  12. 1883. 
2 MPK 8. 11. 18.86. 
3 HELLSTEN, Turun Tyovae~lyhdistys 1887-1927, s. 11. Helsinki 1927. 
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jo vuoden 1885 valtuustovaaliin keskustelemalla ehdok- 
kaitten sopivaisuudesta ja suosittelemalla eraita henkiloi- 
t a  eri ammattiryhmista.1 SBV leimasi kunnalliskokoukset 
fennomaanisiksi, kuten myohemmin Tyovaenyhdistyk- 
senkin. 

Vaaliharrastus osoitti vuonna 1885 nousua, silla aani- 
oikeuttaan kaytti nyt ensi kerran yli 200 henkiloa (269). 
SBV sai annetuista 4626 aanesta n. 2600, siis enem- 
man kuin kaikkien muitten listojen aanimaaran yhteensa. 
Erovuorossa olleita suomenmielisia (A. V. Jahnssonia ja 
V. Pettersonia) ei oltu hyvaksytty SBV:n listalle, vaan 
naiden tilalle oli asetettu pari henkiloa, joista toinen 
(tehtailija N. Boman) oli ollut aikaisemmin suomalaisen 
puolueen ehdokkaana, mutta joka nyt siirtyi "mahtavain 
herrojen ystavyyteen", kuten Aurassa todettiin. Sanoma- 
lehdet olivatkin talla kerralla kiinnostuneita vaalista. 
Abo Tidning syytti vastapuolueen ehdokkaita fennomaa- 
nisuudesta,"a Aura puolestaan selitti vaalin jalkeen, 
etta "viikinkien yhtamittaiset hyokkaykset ja kokeet sul- 
kea valtuustosta ne harvatkin, jotka ovat siina suomalai- 
suutta edistaneet, vahittain saavat namakin raivoon." 2 

Vuoden 1886 valtuustovaaliin Turun suomenmieliset 
valmistautuivatkin tavallista huolellisemmin osoittamalla 
aanestajille "kaksi avointa toimistoa, valmiiksi painet- 
tuja valtakirjoja, kohteliaisuutta, palvelusalttiutta ja 
ystavallisyytta", kuten Bbo UnderAttelserissa huomau- 
tettiin.4 SBV : n toimesta oli kaupungissa levitetty val- 
miiksi painettuja, ruotsinmieliset ehdokkaat sisaltavia 
aanestyslippuja. Vaaliin otti osaa ennatysmaara kaupunki- 
laisia (638), ja tungos vaalipaikalla oli niin suuri, etta 



166 Olavi Eoivisto 

kaupungin jakaminen kahteen vaalipiiriin tuli ajankoh- 
taiseksi. Ne henkilot, joilla oli 1-4 aanta, olivat ensi 
kertaa lukuisammin vaalissa mukana. Koska vakijuoma- 
kaupan jarjestely oli naihin aikoihin paivan kysymyk- 
sena, voidaan katsoa raittiuden harrastajien olleen taval- 
lista aktiivisempia. Ainakin Helsingissa Naisyhdistys 
kehoitti naisia kiiyttamaan ' aanioikeutta. Helsingissa 
aanesti 1079, Oulussa 875 ja Tampereella 392 henkiloa, 
joten harrastus oli yleensakin lisaantymassa. 

Suomalaisen puolueen menestys vuoden 1886 valtuus- 
tovaaleissa oli koko maata ajatellen heikko, silla ruotsa- 
laisen puolueen kannatus lisaantyi monissa taysin suoma- 
laisina pidetyissa kaupungeissakin. Turussa suomenmieli- 
set saivat yllattavan korkean aanimaaran (2300-3400) 
ja yli puolet aanestajista (341) seurasi muuttamatta nai- 
den listaa, vaikkakin SBV:n kaikki ehdokkaat tulivat 
nytkin valituiksi. ~ a n e t  menivat jossakin maarin hajalle, 
koska mm. kiinteistonomistajilla oli joukko omia ehdok- 
kaita puolueitten asettamien rinnalla. 

Tallakin kertaa ruotsinmieliset jattivat valitsematta 
kaksi erovuorossa ollutta valtuutettu? (laaket. t r i  A. R. 
Spoofin ja merikapteeni C. V. Vikanderin), jotka tosin 
oli hyvaksytty suomalaisen puolueen listalle, mutta jotka 
eivat olleet suomalaisuusmiehia. Tri Spoof oli kunnallis- 
kokousten alkuunpanijoita ja niiden toimikunnan puheen- 
johtaja. Han oli vuoden 1886 alussa koettanut saada kie- 
lipuolueet jarjestamaan yhteisen Runeberg-juhlan, mutta 
oli vain joutunut yha enemman SBV:n vihoihin.1 Vikan- 
der oli puolestaan valtuustossa ja muutenkin esiintynyt 
tavalla, joka ei miellyttanyt ruotsinmielisia. Yleensakin 
ehdokaslistat olivat vuonna 1886 tarkasti puhdistettuja, 
silla yMeisia ehdokkaita oli vain kaksi (Fr .  Rettig ja 
K. Kynberg). 
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Vaikka kielipuolueista riippumattomat vaalivalmiste- 
lut alkoivat osoittautua turhiksi, kutsuivat eraat henkilot 
(mm. edella mainitut Spoof ja Vikander) yleisen vaali- 
kokouksen koolle keskustelemaan vuoden 1887 valtiopai- 

. vamiesvaalien ehdokkaista. Koska Spoof oli kutsuttujen 
joukossa, Abo Tidning kehoitti kannattajiaan jaamaan 
pois kokouksesta, jotta suomalainen puolue ei voisi kayt- 
taa heita omien tarkoitusperiensa hyvaksi.1 Halventaak- 
seen Abo Tidningin nostattamia epaluuloja Spoof selvitti 
julkisesti omaa kantaansa. Han piti kielikysymysta rat- 
kaistuna, mutta katsoi taistelun jatkuvan siita, "saisi- 
vatko ruotsinmieliset, jotka ovat paaasiassa korkeita vir- 
kamiehia, suurkapitalisteja ja liikemiehia, yksinaan py- 
sya vallassa, vai paasisikij porvaristo ja tyovaesto osalli- 
seksi laajemmista poliittisista oikeuksista".z Spoof kan- 
natti maltillista demokraattista suuntaa. Koska Abo 
Underrattelser suositteli ruotsalaisen puolueen ehdok- 
kaita, Spoof erosi sen toimituksesta.3 Han liittyi myo- 
hemmin Auran avustajakuntaan ja samalla suomenmie- 
listen leiriin. 

Kyseinen valtiopaivamiesvaali, johon otti osaa yli 600 
aanestajaa, yhdessa vuosien 1885-86 valtuustovaalien 
kanssa osoitti, ettei suomalainen puolue ollut viela kyl- 
lin voimakas uhkaamaan Turun ruotsinkielista aanes- 
tajakuntaa. Vuosina 1887-89 vaalitoiminta oli laimeata 
(aanestajia n. 200-300). Yleensa erovuorossa olleet val- 
tuutetut valittiin uudelleen. Kummallakin taholla esitet- 
tiin sita paitsi sovinnollisia ajatuksia. Vuoden 1889 val- 
tuustovaalia varten suomenmieliset eivat laatineet ehdo- 
kaslistaa, mutta sen sijaan lehdissa julkaistiin ns. liike- 
mieslista, minka kannatus jai aivan vahaiseksi. Seuraa- 
vina vuosina alkoi nakya, ettei kielikysymys pystynyt 
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enaa yhdistamaan suomenkielista vaestoa kuin tilapai- 
sesti. Ruotsin kielen merkitys yhdistavana siteena on aina 
osoittautunut paljon voimakkaammaksi. 

111. Tyovaeston il.roittautuminen kielipuolueistn 

Suomalaisuusliikkeessa yleensa voitiin 1880-luvun 
lopulla havaita kaksi eri suuntaa, joiden kannattajia kut- 
suttiin vanhoiksi ja nuoriksi. Viimeksimainittujen aanen- 
kannattajaksi perustettiin vuonna 1889 Paivalehti. Nai- 
den ryhmien valinen ero alkoi tuntua etenkin yhteiskun- 
nallisten ja kulttuurikysymysten kohdalla. 

Silla seikalla, etta Turun suomenmieliset jakaantuivat 
kahteen ryhmaan 1890-luvulle tultaessa, lienee yhteytta 
mainittuun yleiseen kehitykseen. Alku oli tosin niin 
yksinkertainen, etta Suomalainen Seura sai rinnalleen 
Suomalaisen Klubin, jonka tarkoituksena oli lahinna huo- 
neiston hankkiminen paikkakunnan suomenmielisten 
kayttoon. Perustajana ja ensimmaisena puheenjohtajana 
toimi nytkin tohtori A. V. Jahnsson. Kun tohtori N. R. 
af Ursin saapui Turkuun 1880-luvun lopulla, han liittyi 
seka Suomalaiseen Seuraan etta Klubiin. Tohtori Ursin, 
jolla tuli seuraavina aikoina olemaan keskeinen asema 
Turun ja koko maan poliittisessa elamassa, oli ollut niin 
innokas suomenmielinen, etta han oli joutunut eroamaan 
virastaan Haminassa ja Viipurissa. Turkuun tulo mer- 
kitsi kaannekohtaa Ursinille, sill8 omien sanojensa mu- 
kaan han oli vuonna 1890 jo taysi sosialisti.1 Koska 
Ursin oli havaitsevinaan Suomalaisen Klubin toiminnassa 
"ylimysvaltaisuutta~', han erosi pian sen jasenyydesta 
vetaen perassaan eraita muitakin. Kun tohto1.i Jahnsson 

7 OITTIXEK, N. H .  af Ursin (Suomalaisia sosialistrja, s. 20). Tam- 
pcre 1943. 
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vuoden 1889 alussa luopui Suomalaisen Seuran puheen- 
johtajan virasta, han suositteli seuraajakseen Ursinia, 
mika tasta viela samana vuonna tulikin. 

Vuoden 1889 lopulla pidetyssa Suomalaisen Seuran 
vuosijuhlassa Ursin maaritteli seuran tehtavaksi kansan- 
valtaisuuden edistamisen, koska vain kansan piirista oli 
saatavissa lisaa voimia. Puhe teki Auran mukaan juhla- 
yleisoon "tuskallisen vaikutuksen" ja aiheutti kiivaan 
polemiikin. Rehtori H. Melander katsoi ensisijaiseksi teh- 
tavaksi edelleenkin suomenkielen asettamisen sille kuulu- 
vaan arvoon, mihin oli pyritty mm. ottamalla osaa 
valtuustovaaleihin. Tohtori Jahnssonkin piti Ursinin 
ohjelmaa pilventakaisena.1 Ursinin tilalle Suomalaisen 
Seuran puheenjohtajaksi tuli vuoden 1891 alussa kansak. 
op. P. Karna, kun taas Ursin valittiin v. 1892 Tyovaen- 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

Suomenmieliset eivat voineet kuvatusta syysta ottaa 
osaa vuoden 1889 valtuustovaaliin ja osanotto vuoden 
1890 valtiopaivamiesvaaliinkin oli viela laimeata. Aura 
syyttikin Suomalaista Seuraa vaalivalmistelujen laimin- 
1yomisesta.z Vuoden 1899 valtuustovaalia silmallapitaen 
neuvottelut eri yhdistysten valilla aloitettiin jo hyvissa 
ajoin, ja tulos oli sen mukainen. Osaaottaneista 655 
aanestajasta vain 216 antoi aanensa ruotsalaisille, kun 
vastaavat numerot pari kuukautta aikaisemmin olivat 
olleet 564 (330). Ruotsalaisten aanimaara oli nyt n. 
3700, suomalaisten n. 2800. Aura olikin kehoittanut 
aanestajia liikkeelle nimenomaan siita syysta, etta aani- 
oikeusolojen epakohdat nakyisivM kyllin selvina. Vaali- 
artikkelin mottona oli ollut tunnetun aanioikeustaisteli- 
jan V. Vaseniuksen lause: "Meilla ei ole kunnallista itse- 
hallintoa, vaan kunnallista enemmiston tyranniutta".s 

1 Aura 17. ll., 15-18.12.1889. 
2 Aura 14. 10. 1890. 
:$ ,\ura 5. 12. 11890. 
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vaaleissa oman ehdokaslistansa. Ruotsinmieliset eivat 
kuitenkaan enaa talloin olleet valmiita myonnytyksiin. 

Tyovaenyhdistyksen osanotto vuoden 1890 valtuusto- 
vaaliin oli sille sikali epaedullinen, etta se leimattiin suo- 
rastaan fennomaaniseksi klubiksi. Oli pelattavissa, etta 
ruotsinkielinen tyovaesto eroaisi kokonaan omaksi yhdis- 
tyksekseen. Vuoden 1891 puolella Ursin esittikin mieles- 
t5an viekkaan ajatuksen, jota oli noudatettava vastaisuu- 
dessa. Tyovaenyhdistyksen ei tullut virallisesti osallistua 
vaalivalmisteluihin, vaan ainoastaan kehoittaa jaseniaan 
kayttamaan aanioikeuttaan.1 Tyovaenyhdistyksen kokous 
jatti kuitenkin toistaiseksi suhtautumisen kielikysymyk- 
seen tarkemmin maarittelematta.2 ,Ajatus ruotsinkielisen 
tyovaenyhdistyksen perustamisesta ei ollut enaa estetta- 
vissa, vaikka tehtailija Wrightkin varoitti turkulaisia ha- 
joittamasta voimiaan. Vuonna 1894 perustettiin ns. Ar- 
betets vanner. 

Vuoden 1893 valtiopaivamiesvaalissa Turun Tyovaen- 
yhdistys esitti ensi kerran oman ehdokaslistansa, jossa 
oli molempien kielipuolueitten tyovaenasialle suosiollisia 
henkiloita. Suomalainen Seura koetti turhaan taivuttaa 
sita luopumaan itsenaisesta kannastaan ja liittymaan 
suomenmielisiin. Tyovaenyhdistyksen oma ehdokas (V. 
Hjelmman) sai vain 303 aanta (45 aanestajalta), suomen- 
mieliset n. 1500 ja ruotsinmieliset n. 4600. Tyovaeston 
menettelylla oli lahinna periaatteellista arvoa, vaikka 
Aura kirjoittikin, etteivat tyomiehet halunneet muodos- 
taa  omaa puoluetta, vaan etta tohtori Ursin veti itseval- 
tiaasti talutusnuorassaan Tyovaenyhdistyksen vahemman 
kehittynytta osaa.3 

1 TTY:n johtok. pk. 13. 5.1891. 
2 TTY. Pk. 18. 5. 1891. 
3 Aura 4. 10. 189.:. 



Tyovaenyhdistys oli ottanut ehdokkaakseen kyseisessa 
vaalissa mm. toimittaja E. Ronnbackin, koska tama oli 
luvannut kannattaa valtiollisen aanioikeuden laajentamis- 
ta. Mitaan muutoksia ei vuoden 1895 valtiopaivilla kui- 
tenkaan saatu aikaan. Kun kaupunkien asukkailla katsot- 
tiin olevan oikeus paattaa aaniasteikon alentamisesta, 
taistelu siirtyi yksityisiin kaupunkeihin. Turussa Tyo- 
vaenyhdistys otti asian omakseen ja jarjesti vuoden 1894 
marraskuussa suuren aanirajoituskokouksen. Erityinen 
toimikunta sai tehtavakseen anoa maistraatilta kaupunki- 
laisten koolle kutsumista.1 Ratkaiseva ja suurta mielen- 
kiintoa herattanyt kokous pidettiin marraskuussa 1895 
Palokunnantalon juhlasalissa. Vain 297 henkiloa 1755 
aanella puolsi aanimaaran rajoittamista 10 :een, kun taas 
333 aanestajiia 4703 aanella vastusti kaikkia muutoksia.2 

Sanirajoituskysymys kokosi hetkeksi ns. kansallismie- 
liset, mita nimitysta nyt alettiin kayttaa, yhteen rinta- 
maan. Vuoden 1894 valtuustovaalien edella kansallismie- 
listen toimikunta (T.K.T. XV) jarjesti salaisen vaaliko- 
kouksen ehdokkaitten valitsemiseksi. Listalle hyvaksyttiin 
5 erovuorossa ollutta valtuutettua ja Suomalaisen Seuran 
se!ta Klubin jasenia.3 Erityista huomiota heratti kuiten- 
kin se seikka, etta tohtori Ursin, joka oli saanut vastus- 
tajia melkein kaikilla tahoilla, oli nyt myoskin ehdokkaa- 
na. Vaalin tulos osoitti, etteivat kaikki kansallismieliset- 
kaan, lahinna kasityolaiset, voineet tassa kohdin hyvak- 
sya laadittua listaa, silla Ursin sai vahemman aania kuin 
muut ehdokkaat. 

Vaalinumerot antoivat lisaa aihetta edella mainituille 
pyrkimyksille aaniasteikon alentamiseksi. Vaaliin otti 
osaa ennatysmaara aanestajia (1136), ja valtaosa (n. 



730) kannatti kansallismielisia. Tasta huolimatta ruotsa- 
laisten aanimaara (5700) oli selvasti suurempi kuin suo- 
malaisten (n. 2900). Itse asiassa ne ruotsalaisen puolueen 
aanestajat (120), joilla oli 22-25 aanta, olisivat yksi- 
naan taanneet listalleen voiton. Vaalikiihoitus oli ollut 
puolin ja toisin voimakasta. 

Tyovaenyhdistys alkoi lopullisesti astua erilleen kan- 
sallismielisten linjalta. danirajoituskysymyksessa ei enaa 
tyydyttykaan 10 aanen maksimin periaatteeseen, vaan 
alettiin kerata omaa joukkoadressia yhtalaisen aanioikeu- 
den toteuttamiseksi.1 Tama suunta voitti myos tyovaen- 
liikkeessa yleensa, ja ns. wrightilainen kausi itse asiassa 
paattyi vuonna 1896 Tampereella pidetyssa puolueko- 
kouksessa, jossa tohtori Ursin kannatti jo erityisen tyo- 
vaenpuolueen perustamista. 

Vuoden 1895 valtuustovaalin yhteydessa molemmat 
kielipuolueet puhuivat ruumiillisen tyon tekijain edustuk- 
sen tarpeellisuudesta. SBV :n pi i r i sd  lienee ajateltu eh- 
dokkaaksi koneenkayttaja G. A. ostergrenia, joka kuului 
Arbetets vannerin perustajiin. Turun Tyovaenyhdistys 
kiirehti ilmoittamaan hyvissa ajoin, ettei ostergrenin 
katsottu edustavan tyovaestoa.2 SBV ei lopulta asetta- 
nutkaan tata ehdokkaaksi, vaan tyytyi suosittelemaan 
tehtailija C. F. Rangellia, koska tama kuului ruotsinkieli- 
seen tyovaenyhdistykseen ja oli tyonantajana perehtynyt 
tyovaen oloihin.3 Kansallismielisten listallekaan ei nyt 
otettu Ursinia, vaan selitettiin seppa H. Nystromin edus- 
tavan tyovaen intresseja.4 Tama oli kuitenkin vuonna 
1893 vastustanut Tyovaenyhdistyksen itsenaista esiinty- 
mista valtiopaivamiesvaaleissa. 

Vuoden 1895 vaaliin otettiin osaa suhteellisen vilk- 

1 TTY. pk. 24. 11. 1895. 

2 T'I'T. pk. 13. 10. 1895. 
3 A&T 3. 12.11895. 
I %urn 3. 12.1895. 



kaasti siihen nahden, etta kansallismieliset olivat suunni- 
telleet vaalista poisjaamistakin. ~anes ta j ien  (868) kan- 
natus jakaantui siten, etta ruotsinmieliset saivat n. 4150, 
kansallismieliset puolestaan n. 2650 aanta. Vuoden 1895 
lopulla eraat kansallismielisten piirit yllattivat ruotsin- 
mieliset saapumalla vasta viime hetkella vaalipaikalle ja 
onnistuivat nain tassa taydennysvaalissa saamaan oman 
ehdokkaansa valituksi.1 Tama kepponen suututti ruotsin- 
mielisia, jotka eivat olleet osanneet olla varuillaan, mutta 
myos tyovaestoa, koska se oli uskonut vihdoinkin saa- 
vansa yhden edustajanpaikan esitettyjen lausuntojen 
perusteella. 

Siihen nahden, kuinka paljon oli puhuttu tyovaen 
edustuksesta, tulokset olivat jaaneet vahaisiksi. Tasta 
syysta Tyovaenyhdistyksen johtokunta ehdotti sellaista 
menettelya, etta jaataisiin pois vaaleista, elleivat kieli- 
puolueet hyvaksyisi sen etukateen suosittelemia ehdok- 
kaita. Tallainen paatos tehtiinkin,Z ja sita noudatettiin 
ensi kerran vuoden 1896 valtiopaivamiesvaalissa, jolloin 
ehdokkaana oli kauppias Junnelius. Kansallismieliset 
eivat hyvaksyneet tata eivatka kaikki Tyovaenyhdistyk- 
senkaan jasenet olleet hanen kannallaan, vaikka alistui- 
vatkin tohtori Ursinin johtaman kokouksen tekemaan 
paatokseen. Kun Ursin vaitti kansakoulun johtokunnan 
uhanneen erasta kansakoulunopettajaa, ellei tama ryhtyi- 
si agitaattoriksi, hail sai aikaan polemiikin, jonka yhteg- 
dessa hanta vaadittiin mm. eroamaan Tyovaenyhdistyk- 
sen johdosta. Ursin selitti kansallismielisten pyrki;an 
noyryyttamaan tyovakea, nama taas leimasivat hanet vii- 
kinkikatyriksi. 

Valtuustoehdokkaikseen Tyovaenyhdistys valitsi seu- 
raavina vuosina saannollisesti samat kaksi ehdokasta 

1 Aura 1'3. 17. 1895. 
2 'FTY. pk. 6. 1. 189ti. 
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(opettaja J. K. Karin ja faktori J. Salmisen). Vaikka 
kansallismieliset lienevatkin vuonna 1896 suunnitelleet 
Salmisen ottamista ehdokkaaksi, kumpikaan naista ei lo- 
pultakaan kertaakaan kelvannut kielipuolueille. Tasta 
syysta tyovaesto oli paatoksensa mukaisesti vaalilakossa 
naina vuosina. Samanlaista menettelya noudattivat Turun 
kansallismieliset vuosina 1896-97 seka Helsingin kansal- 
lismieliset mm. 1890, 1893, 1895-1899 seka 1901-02. 
Turun ruotsinmieliset lisLivat samaan aikaan kannatus- 
taan saaden vuonna 1897 lahes 6000 aanta. 

Kun maaliskuussa 1897 suoritettiin Tyovaenyhdistyk- 
sen johtokunnan vaali, koettivat Ursinin vastustajat saa- 
da hanet syrjaytetyksi. Tyovaenyhdistykseen liittyi 
paljon uusia jasenia, ja aanestykseen otti osaa yli 
600 henkiloa. Keskiluokka jai nyt lopullisesti syrjaan 
Tyovaenyhdistyksen johdosta.1 Kun saman vuoden lopul- 
la aiottiin perustaa uusi yhdistys, joka kokoaisi paikka- 
kunnan suomenkielisen vaeston hajalle menneet voimat, 
Tyovaenyhdistys suhtautui epaluulolla tahan ajatukseen 
ja perustava kokous muodostui erittain myrskyisaksi.2 
Kaikesta huolimatta uusi yhdistys, Turun Kansallisseura, 
saatiin perustetuksi ja sille siirtyi nyt poliittisen toimin- 
nan johto. Vuoden 1898 valtuustovaalia varten laadittiin 
jalleen oma lista, mika sai kuitenkin vain 1200 aanta 
ruotsalaisten 4200 aanta vastaan. 

IV. Pyrkimyksia yhteisfoimintaan routaz.uosinci 

Puolueitten valinen vastakohtaisuus, mika oli oikeas- 
taan jyrkentynyt kautta 1890~luvun, tajuttiin vaaralli- 
seksi maamme valtiollisen aseman joutuessa uhatuksi 
vuosisadan vaihteessa. Vanha puoluejako sailyi jonkin 



aikaa, mutta johti pian aivan uudenlaisiin ryhmityksiin 
ja lopulta uusien puolueitten muodostumiseen. Kehitys 
tapahtui pitkin harppauksin, kuten aina poikkeuksellisina 
aikoina. Vuoden 1899 valtiopaivamiesvaalin edella Turun 
kansallismieliset ehdottivat edustajapaikkojen jakamista 
tasan puolueitten kesken ja ottivat listalleen kolme ruot- 
sinmielista.1 Mitaan merkitysta talla teolla ei ollut, sill8 
ruotsalaiset pitivat myonnytyksia poliittisena itsemurha- 
na. Helpommin sovinnollisuusajatus saattoi toteutua val- 
tuustovaalien yhteydessa. Rbo Underrattelser (A. Kar- 
sten) otti ajatuksen omakseen vuoden 1899 lopulla, mut- 
ta ei onnistunut saamaan puolelleen SBV :n vaalikokous- 
ta.2 Kansallismieliset sen sijaan laativat jalleen ns. so- 
vinnollisuudenlistan, jonka ehdokkaista puolet oli saatu 
SBV:n listalta. Rbo Tidningin paatoimittaja G. Cygnaeus 
selitti jalkeenpain, ettei oltu tiedetty, keita suomenmieli- 
set olivat asettaneet ehdolle.3 

Sovintoajatus ei kuitenkaan jaanyt vaille nakyvia tu- 
loksia, silla vuonna 1900 pidetyssa taydennysvaalissa SBV 
hyvaksyi eraan suomenmielisen (V. Nyberghin) . Ennen 
varsinaista valtuustovaalia pidetyssa neuvottelussa omak- 
suttiin sellainen periaate, etta "SBV, joka ei ennenkaan 
ole sulkenut suomenmielisia valtuuston ulkopuolelle, tulee 
ottamaan huomioon vastapuolueen oikeutetut toivomuk- 
set". Huomattavasti pitemmalle meneviakin ehdotuksia 
tehtiin.4 Turun Kansallisseura tarjosi yhteistoimintaa 
suosittelemalla kolmea omaa miestaan (L. Eskolaa, H. 
Melanderia ja L. Gestrinia). Valtuustossa olisi taman jal- 
keen ollut viisi kansallismielista, minka ruotsalaiset olivat 
valmiit hyvaksymaan. Kun SBV suoritti kuitenkin hen- 
kilovaihdoksen asettamalla Melanderin tilalle 0. Vester- 

U.k 1. 10. IS99. 
2 GARI):II,:I:C;, int. (R.R.TT:s Akrifter K : o  1 ,  n.  1::).  
:; .T.T 1. 12. 1899. 
1 GIHI)I(EI:(:, mt. (R.B.T':s Skrifter N : o  1, s. 1 2 ) .  
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lingin, yhteistoiminnasta ei tullut mitaan, ja Kansallis- 
seura jai pois vaalista.1 Aivan samalla tavalla kavi Hel- 
singissa. 

Neuvotteluja kaytiin edelleen vuoden 1901 valtuusto- 
vaalin edella, mutta yksimielisyyteen ei nytkaan paasty. 
Aloite lahti talla kertaa Arbetets vannerin piirista, jossa 
lista laadittiin sen jalkeen, kun oli tiedusteltu Kansallis- 
seuran ehdokkaita. SBV muodosti ehdokaslistansa sopi- 
matta ennakolta eri eturyhmille luovutettavista paikoista, 
ja se tuli samanlaiseksi kuin Arbetets vannerin. Taten 
kolme suomalaisen puolueen ehdokasta (A. R. Spoof, C. 
Almquist ja J. Malin) paasi ruotsalaisten listalle, mutta 
Kansallisseura piti Malinia tyovaeston ehdokkaana, kat- 
soi saaneensa yhden paikan liian vahan seka jai pois 
vaalista.2 Vuoden 1901 vaali muodostui kuitenkin mie- 
lenkiintoiseksi tyovaeston esiintymisen vuoksi. 

Tyovaesto oli 'vuonna 1899 Turussa pidetyssa kokouk- 
sessa muodostanut itsenaisen puolueen, jonka suhde ns. 
porvarispuolueihin oli aluksi epamaarainen. Puolueko- 
kouksissa maariteltiin tosin kanta valtiollisten kysymys- 
ten suhteen, mutta paatoksia ei ulotettu kunnalliseen ela- 
maan. Tasta syysta suhtautuminen valtuustovaaleihin 
riippui paikallisten tyovaenyhdistysten taktiikasta. Kos- 
ka kielipuolueet eivat olleet hyvaksyneet Turun Tyovaen- 
yhdistyksen kahta ehdokasta, oli menettelytavan muutos 
tarpeen. Jo vuoden 1900 vaalin edella oli ehdotettu oman 
ehdokaslistan laatimista, mutta tallaiseen suurisuuntai- 
seen yritykseen ryhdyttiin vasta v. 1901. Osa ehdokkais- 
ta (A. Alho, J. F. Kuusinen, K. Masloff ja K. S. Sahl- 
stedt) edusti raittiusvakea, loput taas tyovaenyhdistysta 
(K. F. Hellsten, J. A. Salminen, J. K. Kari, M. Pesola, 
J. H. Jokinen, J.  J. Wesslin, H. Fingerroos ja J.  Malin). 



Vaaliagitaatio oli ennen nakematon, mika takasi vilkkaan 
osanoton. Tyovaen lista sai n. 1900 aanta n. 750 aanesta- 
jalta, mutta ruotsalainen puolue oli p i t k y t  varansa saa- 
den yli 6000 aanta 400 aanestajalta. 

Tyovaenyhdistys oli lahtenyt itsenaisen vaalitaistelun 
tielle hankkiakseen kokemusta ja elvyttaakseen harras- 
tusta. Seuraavina vuosina se tyytyi neuvottelemaan yh- 
teistyosta kielipuolueiden kanssa, mika taktiikka osoittau- 
tui sille edulliseksi, silla yhteistoiminta tyovaeston kans- 
sa tuntui muista vahemman vastenmieliselta kuin 1890- 
luvun lopulla. Eraana syyna siihen, etta ns. vanhasuoma- 
lainen puolue ja tyovaesto loysivat jalleen yhteisen linjan, 
oli suomenmielisten asettuminen yhtalaisen aanioikeuden 
kannalle. Kaupungeissa pidettiin jalleen raastuvanko- 
kouksia ja mm. Tampereella ja Oulussa paatettiin rajoit- 
taa korkein aanimaara kahteen, vaikkakin paatoksen vah- 
vistamista saatiin toistaiseksi odottaa. Turussa vuonna 
1903 pidetyssa kokouksessa vain 318 henkiloa 1835 aanel- 
la kannatti alentamista, kun sen sijaan 312 henkiloa 
4526 aanella oli sita vastaan.1 

Samaan aikaan kun viela odotettiin kyseista kokousta, 
olivat kansallismieliset, raittiusseurat ja tyovaesto yhtey- 
dessa toisiinsa valtuustovaalia silmalla pitaen. Viimeksi 
mainittujen jarjestojen ehdokkaille jatettiin yhteensa 6 
paikkaa, mutta sopimukseen ei paasty, koska Tyovaenyh- 
distys ei pitanyt toista raittiusvaen ehdokasta (H. Kesti- 
laa) raittiudenharrastajien itsensa haluamana henkilona.2 
Tgovaenyhdistys paatti npt jaada pois vaalista, ja Kan- 
sallisseu1.a puolestaan tarkistaa listansa kokoonpanon. 
Ehdolle asetettiin vain kaksi tyovaen edustajaa (H. Ny- 
strom ja J. Salminen), joista jalkimmainen oli sosialisti. 
SBV:n lista voitti vaalissa selvasti, ja sen mukana paasi 
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valtuustoon pari nuorsuomalaista (A. Mikkola ja A. Jans- 
son). Sen sijaan erovuorossa ollut vanhasuomalainen (V. 
Nybergh) syrjaytettiin, mika menettely vastasi ns. pas- 
siivisen vastarintaliikkeen salaisten kokousten paatoksia. 

Vuoden 1903 valtuustovaalin edella Tyovaenyhdistys 
hpasi  kannatuksen sille puolueelle, joka ottaisi listalleen 
4 tyovaen ehdokasta (K. F. Hellstenin, J. K. Karin, T. 
Tainion ja J. Salmisen) .l Kansallismieliset hyvaksyivat 
vain kaksi (J .  Salmisen ja J. Jokisen), mutta ruotsalaiset 
olivat valmiita ottamaan listalleen muut paitsi Hellstenin.2 
Vaikka Tyovaenyhdistys ei tahan tyytynytkaan ja jai 
pois vaalista, se sai ruotsinmielisten myotavaikutuksella 
kolme paikkaa valtuustossa. Vaali oli sikali erikoinen, et ta 
paikkakunnan nuorsuomalainen ryhmakin esitti oman lis- 
tansa.3 Se oli jonkin verran jyrkempi kuin ruotsalaisen 
puolueen esittama, jossa tyydyttiin syrjayttamaan vain 
toinen erovuorossa olleista vanhasuomalaisista (L. Esko- 
la) ,  mutta pysytettiin toinen (L. Gestrin). Paitsi viimek- 
si mainittua ja sosialisteja, ruotsalaisten listalla oli pari 
muutakin suomenkielisen vaeston edustajaa (S. Koskinen 
ja S. Haavalainen). Nuorsuomalaiset luopuivat kuitenkin 
ennen vaalia omasta listastaan, jossa lieneekin ollut vain 
yksi selva nuorsuomalainen, ja yhtyivat ruotsinmielisiin. 
Suomalainen puolue lahti vaaliin listalla, jossa ei ollut 
yhtaan vastapuolueen ehdokasta. Huolirnatta tyovaeston 
vaalilakosta aanestajia oli 820, ja vain 250 kannatti ruot- 
salaisten kokoomuslistaa, mika voitti vain n. 300 aanella. 
Mahdollisesti ruotsalaisen puolueen enemmisto ei taysin 
hyvaksynyt puolueensa menettelya. 

Vuoden 1904 vaalissa kansallismieliset ottivat listal- 
leen Tyovaenyhdistyksen kolme ehdokasta (N. R. af 

1 TTY. pk.  20. 11. 190::. 

2 AT 10. 12. 11913. 
3 LT 10 .12 .1902 ,  



Ursinin, K. F.  Hellstenin ja J. Jokisen),l joten nama ryh- 
mat paasivat ensi kerran yksimielisyyteen sitten vuoden 
1894 vaalin. Kielipuolueilla ei puolestaan talla kertaa 
ollut yhtaan yhteista ehdokasta, silla ruotsalaiset syrjayt- 
tivat erovuorossa olleen vanhasuomalaisen (J. Malinin) 
ja hyvaksyivat vain nuorsuomalaisia (K. Svanljungin, 
H. Liipolan ja S. V. Forsbergin). Vaaliin otti osaa enna- 
tysmaara aanestajia (1516), eli n. 35 O/o aanioikeutetuis- 
ta, mika maara ylitettiin vasta vuosina 1915-16. Tulos 
osoittautui jalleen kerran kansallismielisille moraaliseksi 
voitoksi, silla naita kannatti n. 1000 aanestajaa kuitenkin 
vain n. 4400 aanella ruotsalaisten 7400 aanta vastaan. 
Toisenlainen puolueryhmitys kuin tassa vaalissa tuli esil- 
le vuoden 1905 suurlakon aikana, jolloin vanhasuomalai- 
set jaivat yksikseen, kun muut toimivat yhdessa ns. pe- 
rustuslaillisena ryhmittymana johtaen kaupungin asioita 
yhteisen lakkotoimikunnan avulla.2 Suurlakon jalkeen 
seurasi uusi vaihe, joka johti tyovaeston jatkuvaan vaali- 
lakkoon ja nuorsuomalaisten seka vanhasuomalaisten va- 
hitellen tapahtuneeseen lahentymiseen. 

Huolimatta siita, etta aanioikeusolot ratkaisivat kaik- 
kien kuvattujen vaalien lopputuloksen, niiden yhteydessa 
kaytiin eri vaestoryhmien valista valtataistelua. Aluksi 
kiinnitettiin huomiota lahinna eri ammattiryhmien, sit- 
temmin myos eri poliittisten ryhmien edustukseen, mitka 
molemmat nakokohdat on myohemminkin otettu huo- 
mioon. Kun 1880-luvulla vaadittiin lahinna suomenmielis- 
ten ehdokkaitten, mutta 1890-luvulla sen rinnalla tyo- 
vaeston ehdokkaitten paasya valtuustoon, tama vain hei- 
jasti yleista poliittista kehitysta maassamme. Epailemat- 
t a  tyovaenkysymykset osoittautuivat vahitellen tarkeam- 
miksi kuin puhdas kielikysymys, mita tulee valtuuston 

1 LT 6. 12. 1914. 
COLLI.~NDER. Storstrcjlcn~ i Xlm. Aho 1006. 
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kasittelemiin asioihin. Vaikka Turun ruotsinmieliset aika 
ajoin, etenkiri routavuosina, myonsivat paikkoja muille- 
kin, oli naina vuosina aina olemassa tietynlainen laaja 
ja tyytymaton oppositio. On myos mahdollista, etta val- 
tuuston kokoonpano vaikutti jossakin m a k i n  taman 
ajanjakson kunnallispolitiikkaan. 

LPHENNYKS I .% 

MPK = 3,l:iistraatin piiptakirjat 
Valt. pk. = Kau~)uilginvaltuusto~~ piiytakirjat 
TTY. pk. = Turun Tyiivaenyhdistyksen piiytakirjat 

L T  = T,iil~si-Suo~nrn Tyiiniics 
UA = Uusi Aura 
AT = Abo Tidning 
AT1 = Aho TTnderr#ttrlsrr 

R E F E K A T  

Z a g .  phil. O L A V ~  K~IVISTO: Die kommunalen Wnhlkampfr in  l'urkll 
vor d e m  Go~eralstrctk. 

Das Edikt v o n ~  Jahre  1873 i i l~er die Vrr~valtung tler S tadt r  gehiirt 
zu den bedeutenden Reformen in Finnlanci all1 Ende des 19. Jahr-  
hunderts. Das Recht, a n  der Vt>rm-altu~ig teilzuilehmrn - alleydings mit 
einer Steue~pflicht verbunden - ~ ~ u r t l t .  nach dem nrluen Gcsetz allen 
Einwohnerschichtcn zuteil, wogegen es 1)islier nur cieii ge~verbetreibendel~ 
Biirgern vorbehalten gemesen war. Die Stimml~erechtigung wurde an  die 
Besteuerung gebunden; infolgcdessen mar die Stiinmc!nzahl der Wahler 
recht ~ n g l c i c h m ~ s i g  (1-25). Dieses Verlidltnis dauerte bis ins J a l ~ r  
1917 und wirkte srlbstrcdcnd wescntlich auf das Endresultat der Stadt- 
ve;ordnetcnwahlen uild dadurch auf dic? Zusammcnstellung der Stadt-  
vcro~dnetenversa~iirnlui~g ein. I)e11 Stadtverordnetenwahlen wurde in 
Turku wie in  tlm nleistctn Stadten anfangs wcnig Interesse rntgegenge- 
I~ ran l~ t .  Bei den erstrn Wal~len iru Jahre  1'375 wurdnl nur 186, in deli 
ilacllstfolgende~i J ah r rn  noch n-eniger, Stiinmzettrl at)gegel)en. Von 4(i  

Stadtverordiirtcm rnurdr~11 die 12  statutenm5ssig :~usschridendeii in1 
allgeiileint~~l umgewalllt. Die Zeitungen I.)cschrankten sir11 darauf, t i i t .  

ihnm zugrsandten Kandidatpnliste~i zu ver i i f fent l ic l~~i~.  
1)ie Sprachenfrage rief aucl~ in1 ltommunalen Leheil pine Verancit~ru~ly 

11e1.vor. Z~visch~i i  der in1 J a l ~ r e  1879 gegriindrten Suorualainen Seura 
(=. k'imiisehc~ Ge.cells(:l~aft) m l ~ l  der 1880 r n t s t a ~ ~ d c n e ~ l  Svcnslra Rild- 




