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Räätälin poika Otto 
Wilhelm pääsi 
ylioppilaaksi 1900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jyväskylän Lyseo Yliopistonkadulta 



1900 Luhanka 
Lyseossa Kuusisen 
parhaimpiin ystäviin 
kuului myös Einar 
Dahlstöm, jolla oli 
sisar Saima. 

Dahlströmin 
sisaruksia Nisulassa, 
2. vas. Saima 
Dahlström, hänen 
vieressään ylioppilas 
Otto Wille Kuusinen, 
keskellä tuolilla istuu 
Saiman äiti Ida. 





Ylioppilas Otto-Wille 
Kuusinen ja veljekset 
Johannes ja Kalle 
Jääskeläinen. 



1905 Luhanka: ylioppilas O.W. Kuusinen (takana vas.),  
vaimonsa Saima sylissään Hertta (edessä 4. oik.) 



1905 Kuusinen ryhtyi Työmies –lehden avustajaksi, kirjoitti Työväen 
Joulualbumiin ja oli joulukuussa perustamassa Sosialistista 
aikakauslehteä tovereinaan Edward Gylling, Yrjö Sirola ja Sulo 
Wuolijoki 

http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosialistinen_aikakauslehti&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosialistinen_aikakauslehti&action=edit&redlink=1


Otto Wille Kuusisen käyttämiä 
nimimerkkejä Työmies –
lehdessä: 
O.W.K. 

Wille 

Sosialidemokraatti 

Kaveri 

Kirja-Wille 

K 

W-e 

O. W-e 



Oulun edustajakokouksessa 1906 Kuusinen valittiin SDP:n 
puoluetoimikunnan varajäseneksi vasemmistosiiven (siltasaarelaiset) 
edustajana. 



Otto Wille Kuusinen 
kansanedustajana  
01.08.1908 - 28.02.1910, 
01.02.1911 - 01.02.1914, 
04.04.1917 - 16.05.1918 

Täydellinen 

nimi:  
Kuusinen, Otto Wilhelm (Otto Wille, 

O.W.) 
Ammatti / 

Arvo:  
filosofian kandidaatti, 

sanomalehdentoimittaja 

kauppapuodin hoitaja Laukaassa 
1901, Suomalainen-lehden 
toimittaja Jyväskylässä 1901-1902, 
Työmiehen avustaja Helsingissä 
1904-1906, Sosialistisen 
aikakauslehden toimitussihteeri 
1906-1907, Työmiehen toimittaja 
1907-1916, sihteeri 
sosialidemokraattien 
puoluetoimistossa 1916-1917 



Kuusinen (ed.vas.) SDP:n puoluekursseilla 1912 



Suomen sisällissodassa 1918 Kuusinen toimi kansanvaltuuskunnan 
valistusasiain valtuutettuna ja hän oli yksi punaisten keskeisistä 
johtohenkilöistä 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sis%C3%A4llissota
http://fi.wikipedia.org/wiki/1918
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kansanvaltuuskunta


1918: Helmikuussa ilmestyi Kuusisen pääosin laatima punaisen 
Suomen perustuslakiehdotus 

SUOMEN KANSANVALTUUSKUNNAN  

EHDOTUS 

SUOMEN VALTIOSÄÄNNÖKSI 

ESITETTY TYÖVÄEN PÄÄNEUVOSTOLLE TARKASTETTAVAKSI JA PÄÄTETTÄVÄKSI YLEISTÄ KANSANÄÄNESTYSTÄ 

VARTEN 
 

 
HELSINGISSÄ, 1918 

SUOMEN KANSANVALTUUSKUNNAN KIRJAPAINOSSA 

 
Suomen Valtiosäännön ehdotus. 

Sitten kun Suomen työtätekevä kansa on kukistanut sortovallan ja kunnialla voittanut kansan viholliset, esitetään viipymättä Suomen 

kansan hyväksyttäväksi uusi Valtiosääntö tämän maan pysyväksi ja ainoaksi perustuslaiksi. Sen hyväksymisestä toimitetaan 

mahdollisimman pian tänä keväänä yleinen kansanäänestys koko maassa. Kaikki Suomen kansalaiset, jotka ennen nyt kuluvaa vuotta ovat 

täyttäneet kaksikymmentä ikävuotta, ovat siihen kansanäänestykseen oikeutetut ottamaan osaa. Siinä tulee siis Suomen kansan enemmistö 

selvästi osoittamaan julki, tahtooko se todellista kansanvaltaa ja minkä vertainen osa siitä enää kannattaa kukistunutta herravaltaa.  

Suomen Kansanvaltuuskunta on tätä varten jo valmistamat ehdotuksensa Suomen Valtiosäännöksi ja esittänyt sen tänä päivänä Työväen 

Pääneuvostolle. Tämä Kansanvaltuuskunnan ehdotus nyt julkaistaan tässä ohella kokonaisuudessaan. Sitten kun Työväen Pääneuvosto on 

sen tarkastanut ja kohta kohdalta päättänyt, julkaistaan se lopullisessa muodossaan vielä ennen kansanäänestystä kansan arvosteltavaksi, 

sekä määrätään päivä, milloin kansanäänestys on tapahtuva.  

Suomen miehet ja naiset! Teissä on nyt vielä niitäkin, jotka epätietoisina tahi valheellisten tietojen eksyttäminä vierotte työväenluokan 

vaatimaa kansanvaltaa. Punnitkaa nyt ajoissa, tokko tahdotte tähän maahan suurten yhtiöherrain, pankkikapitalistien ja rusthollarien 

ahnetta mielivaltaa, tokko tahdotte virkavallan herruutta ja puolimuukalaisten aatelisherrain sortovaltaa. Vapaan Suomen vapaa työmies 

ei sellaista iestä hartioillaan siedä, vaan taistelee loppuun asti oikean vapautensa ja kansanvallan puolesta. Astukaa tekin epätietoiset ja 

eksytetyt kansalaiset todellista kansanvaltaa vaatimaan! Niin tulee nopeammin loppu nykyisestä kansalaisveren vuodatuksesta, johon 

taantumuksellisten herrain hankkeet kansamme syöksivät.  

Ainoastaan nopeasti alkava kansanvaltainen edistys voi nopeasti korjata taistelun hävitykset ja luoda haavat umpeen. Ainoastaan työväen-

luokan uudestirakentava työ, sen vallankumouksen siunattujen saavutusten turvaaminen, sen oikeuden ja ihanteiden toteuttaminen, voi 

auttaa kanaamme kauniimpaan tulevaisuuteen.  

Helsingissä, 23 päivänä helmikuuta 1918. 

SUOMEN KANSANVALTUUSKUNTA. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_kansanvaltuuskunta


Tappiollisen sisällissodan jälkeen Kuusinen pakeni muun 
punaisten johdon mukana Neuvosto-Venäjälle. OWK ryhtyi 
arvioimaan tilannetta. 



Kuusinen oli 
perustamassa 
Suomalaista 
kommunistista puoluetta 
Moskovassa syksyllä 1918  

 

 

 

 

 

Entinen Moskovan hengellisen 
seminaarin rakennus, jossa SKP 
perustettiin 



Suomalaista 
kommunismia 
rakentamassa 
Otto Wille Kuusinen siirtyi rajan yli 
Suomeen 27. toukokuuta 1919. 
Kuusinen pyrki Suomessa luomaan 
yhteyksiä työväestöön ja oli 
taustalla Suomen sosialistista 
työväenpuoluetta (SSTP) 
perustettaessa. 

 

 

 

Otto Wille joutui naamioitumaan 
naiseksi maanalaisissa tehtävissään 
Suomessa 1919-1920. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosialistinen_ty%C3%B6v%C3%A4enpuolue
http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_sosialistinen_ty%C3%B6v%C3%A4enpuolue


Saima ja 5 lasta jäivät 
1918 Suomeen; Hertta 
lähti 1922 Moskovaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hertta ja Otto Wille  



Kominternin tehtävissä 

• Kuusinen valittiin 1921 yhdeksi 
Kominternin toimeenpanevan 
komitean sihteereistä, missä toimessa 
hän jatkoi vuoteen 1939. 



Otto-Wille Kuusinen puhumassa Kominternin VII 
kongressissa 1935, vas. Wilhelm Pieck 



 

 

 

 

 

 

 

Otto Ville Kuusinen, hänen kolmas 
vaimonsa Marina Amiragova ja tytär 
Violetta v. 1937.  



Stalinin leireille joutui 1930-luvulla OWK:n läheisiä: 
poika Esa Kuusinen ja toinen vaimo Aino 



Kuusinen 
puhumassa 
Petroskoissa 1940 
Vuoteen 1940 osuu monta uutta asiaa 
OWK:n uralla: 

Kuusinen oli: 

Suomen kansanhallituksen 
puheenjohtaja ja ulkoasiainkomissaari 
(Terijoen hallitus) 1939-1940, Karjalais-
suomalaisen sosialistisen 
neuvostotasavallan korkeimman 
neuvoston puhemiehistön pj 1940-
1956, Neuvostoliiton korkeimman 
neuvoston puhemiehistössä 1940-1957, 
Neuvostoliiton korkeimman neuvoston 
jäsen 1940-1964. 



Neuvostoliiton 
korkeimmassa 
neuvostossa 
Kuusinen oli Neuvostoliiton korkeimman 
neuvoston puhemiehistössä 1940-1957 ja 
Neuvostoliiton korkeimman neuvoston jäsen 
1940-1964 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva vuodelta 1951 



Suomalainen valtuuskunta 
tervehtimässä Otto Willeä 
70-vuotispäivänä 1951 
 

 

 

 

 

 

Otto Wille seurasi tiiviisti Suomen 
asioita sotien jälkeen ja välitti 
tyttärensä Hertan ja erilaisten 
valtuuskuntien kautta terveisensä. 

 



SDNL:n 
valtuuskunta 
OWK:n puheilla 
1958 
 

 

 

 

Kuusinen oli 
Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen 
keskuskomitean 
puhemiehistön ja 
sihteeristön jäsen 1957-
1964. 



Kuusinen 
perheenjäsentensä 
seurassa Krimillä 1961 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violet Kuusinen, Hertta Kuusinen, Otto Wille 
Kuusinen ja Riikka Kuusinen. Kuvaaja Heikki 
Kuusinen 



Lähteitä: 

• Kansan Arkiston kuvakokoelma: 
http://www.arjenhistoria.fi/fi/admin/login.php  

• http://fi.wikipedia.org/wiki/Otto_Wille_Kuusinen 

• http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hxent.htm  

• http://ciml.250x.com/gallery/comintern/komintern_2.jpg  

 

 

 

Pirjo Kaihovaara  

http://www.arjenhistoria.fi/fi/admin/login.php
http://fi.wikipedia.org/wiki/Otto_Wille_Kuusinen
http://www.eduskunta.fi/thwfakta/hetekau/hex/hxent.htm
http://ciml.250x.com/gallery/comintern/komintern_2.jpg

