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Vuoden 1918 kevddn kapinan seuraukTampereelolivat
sena tyrivdenjiirjestcit
lakin hajalla.
Sos.dem. puoluetta ryhtyivat
nostamaan ne puolueen jdsenet,
jotka olivat
pysytelleet
syrjdssii kapiVarsinkin
vuoden 1918 1opu1la
nasta.
ja
poliittinen
arnmatillinen
tydvden
Tdtd oli
liike
vehitellen
kiiynnistyi.
omiaan elvyttdmdiin joulukuussa suoritekunnaltut ty6vde11e menestykselliset
Tdrked vaihe tyd'vdenliikkeen
lisvaalj-t.
alkuun pddsyssd o1i Tarnpereen tydvdenholhouksestalon vapautuminen valtion
1919.
tB,
mikd tapahtui
maaliskuussa
1.6.1919 toiminta pddsi tydvaentalossa
alkamaan.
jaKapi-naa seurasi
tydvdenliikkeen
kautumj-nen vasemmistoon (SKP) ja sos.
Tampereella
dem. puolueeseen.
tAss6
j6senistb,
tybvdenliikkeen
taistelussa
pysyi tiukasti
luokkataistelun
kannalla. Tdstd erddnd ilmauksena o1i julist u s S u o m e nt y d v d e n l u o k a l l e 8 . 6 . 2 0 , j o n julkaisi
ja joka sai
ka Kansan Lehti
Tampereen sos.dem. tydviien kannatuksen.
1920-1uvun alkuun
liittyi
taistelu
tyciviientaloista
koko maassa. Tampereella
tiimd peettyi
soslalidemokraattien
voittoon.
1920-1uvu11a naanme tydvdenlilkkeessii
kdytiin
ankaraa taistelua
tytiviien jiirjestijistS.
Keskeisessii asemassa o1i amnatillinen
liike.
Suomen Ammattijdrjest6, SAJ, joutui
kornmunlstien valtaan.
Seurauksena o1i, ettii tdmd ja sen alaiset liitot
valtiovallan
toimesta
lakkautettiin
1930. Jo t6td
ennen sos.
dem:n taholta oli perustettu uusi kesja tycikusjdrjestci
SAK. Tampereella
viientalossa
o1i monissa ammattiosastoissa
kiiyty
ankaraa taistelua,
mikd
peattyi
vasta kun SAJ o1i lakkautettu.
V.1919
puoluekokous
sos.dem.
teki
kauaskantoisen pddtciksen. Se ndet pddt-
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jonka kaikki
ti,
etta
ammattiosasto,
jiisenet
eiviit
kuulu sos.dem. puolueeseen, ei 011ut puolueosasto. Tampereella vain 2-3 ammattiosastoa jiii sos.dern.
puolueeseen. Tdhdn saakka ammattiosastojen jdsenet oli olleet
melkeinpd yksinomaan puolueen jdsenid.
Nyt o1i ryhdyttiivd
perustamaan sos.
dem. puolueosastoja,
rnlkei 1920-luvu11a
kdynnistyi
tosi.n varsin
verkkaisesti,
mutta jatkui
sitten
1930-1uvu11a tehokkaammin.
Yhteiskunnan mydnteistii keitystd
hdirit.si
pahasti 1930-1uvun alun pulavuoja
ja
det
Lapuanliike.
Tampereella
ty6viientalossa
Lapuanliikkeen
vaikutus
jiii. vdhdiseksi,
mutta ilneni
kuitenkin.
Td116isid tapauksia olivat
mm. eduskunnan varapuhemiehen Veiintj llakkilan
kyyja 1933 helatorstain
ditys,
muj-lututs
jolloin
revohkat,
hydk?ittiin
mrn. sos.
dern. juhlakulkueen
kimppuun. Sos.dem.
tydvdenlilke
Tampereella
o1i kuitenkin
niin
voimissaan,
etteivet
ajan tapaukset siihen sanottavasti
vaikuttaneet.
Sota-ajan
sos.dem. puolueen toirnlnta
ja ammattiyhdistysliike
jatkuivat
Tampere1la,
tosin
lamaansota aiheutti
nusta.
1944-syksyllii
viilirauha
toi
tytiviien
jiirjestiitoimintaan
aivan
uutta
e1oa.
Nyt p56si SKP julklsesti
toiminaan. Se
o1i toiminut
maanalaisena v. l93O-L944.
Se tuli
valtuustotyiiskentelyyn
mukaan.
Sos.dem. puolueessa ns. asevelilinja
tuli
sodan jSlkeen mddrddvddn asemaan.
jossa
Ndin
tapahtui
Tampereellakin,
sos.dem. puolueen johtavaksi
mieheksl
nousi Erkki
Lindfors.
Ns. yleislinja
hallitsi
Tampereen sos.dem. politiikjoka halkaa. Se synnytti
opposition,
jota
litsl
Tampereen tyijviienyhdistystS,
Jatkuu

sivulla
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NA
ta

alka
Kuin
sena
tat

Ennenku
rnuutama si
Bnteet

Ihminen
tulevaisur
nosti nuo
dessddn. l
se yritet
hoa. Main
denvaihde
tapahtuma,
kekrind, r
ta ette tu
uudenvuod
laminen o
mattomat
kuvasta
I
siitd,
et
huiitzi. My
1d o1i me
hen huivi
pani sen r
ki ycillii
nanvalamir
o1la hyvir
aan liitt
kaan e1i
Itd-Suomer
Enteider
onnenpeil:
pdytii pej
kuolleen
1iina1la.
erikokois
jen kohdr
tarvittii

Jatkuu

edelliseltd

sivulta
lsojaon kartoitussen ndyttelykarttana
VertarKangasalan Joutsiniemestd.
lehti
ja nykytilanne
lulehti
100 v. jdlkeen
samassa mittakaavassa.

Jatkuu

sivulta

7
ja
vie16
verrata
niitd
asianomaisiin
L2ihteissd voi olla sellaisldhtei-siin.
ei muistiinpanoa
t€1, rninkd merkitystd
ja omista
tehdessddn vie15 oivaltanut,
jiiiide jomuistiinpanoi-sta
on saattanut
olevaan
rnerkitsemdttd
tekei115
takin
Kertaus on opintojen
sukuselvitykseen.
ei_ti !

Jatkuu sivulta
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yleislinja
valloittamaan.
kyennyt
ei
sos.dem.
Tampereen yleislinja
siirtyi
1959
skogilaiselle
puoluekokouksessa
Tampereen
mutta kdrsittyddn
1injal1e,
ja sos.dem. piiritydvdenyhdi-tyksessii
kokouksissa 1958 ja 1959 tappion palasi
se puolueen riveihin.
joka oli
Tampereen tyiivdenyhdistys,
sos.dem. puolueen ja ammattiyho1lut
toimipaikka,
keskeinen
distyslilkkeen
on parinkymrnenen vuoden aikana menettenyt neite asemiaan.
on tyiivdenTampereen puoluekentiissd
puolueitten
osuus 1960-1uvun lopulta
ldhtien
o11ut pienenemesse ja porvarien
asema vahvistumassa, mikii seuraa yleiskoko maassa ja mote puoluekehitysta
nissa Euroopan maissa.
Tampereen tyiiKulttuuripolitiikassa
huomattava.
panos on ollut
vdenliikkeen
kehittynyt
suojissa
Niiln esim. Tty:n
on o11ut
Tampereen Tyiivden Teatteri
ja
pitkiiiin
teatterelta
maan johtavia
samoin Tty:n
l99l
teytraa
90 vuotta.
naassamtunnetaan laajalti
soittokunta
me.
on tull.ut
Tampereen tydvaentalosta
enemmiinkulttuuritalo.
entistii
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