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Osana kansallista kulttuuria

Työväenperinnetyötä tehdään Suomessa hyvin monilla toimialueilla ja hyvin monenlaisilla 
resursseilla. Pääsääntöisesti kaikkialla, missä tutkitaan historiaa tai työskennellään 
perinneasioiden piirissä, on myös työväestön historiallisiin vaiheisiin kohdistuvaa toimin
taa. Usein eri toimialueilla työskentelevien työväenperinnelaitosten ja alasta kiinnostunei
den henkilöiden keskinäinen yhteistyö on ollut valtakunnallisestikin esimerkillistä uusia 
näkökulmia, yhteistyöstä saatavia taloudellisia säästöjä tai toimivia monialaisia rakenteita 
luotaessa. Akateeminen ja harrastuspohjainen tutkimustyö on onnistuneesti kyetty yhdistä
mään arkisto-, kirjasto- ja museopalveluiden kanssa suomalaisen yhteiskunnan eduksi.

Työväen kulttuurin ja perinteen asema Suomessa on 1990-luvun alkupuoliskon vaike
uksien jälkeen alkanut vahvistua. Viime aikoina työväenperinnetyön arvostus niin julkisen 
sektorin kuin yksityisten ihmistenkin keskuudessa on lisääntynyt. Hyvänä esimerkkinä tästä 
on opetusministeriön Museoviraston esityksestä Työväen keskusmuseolle vuoden 1996 
alusta lukien myöntämä valtakunnallisen erikoismuseon status sekä museon saattaminen 
lakisääteisen valtionosuusjärjestelmän piiriin. Tämä kehitys on luonut mahdollisuudet aloit
taa Työväen keskusmuseon toimintojen rakentamisen pitkällä tähtäimellä, jolloin esineelli
sen työväenkulttuurin säilyminen osana kansallista kulttuuriamme voidaan turvata.

Työväen keskusmuseon nyt osakseen saamaa tukea ei voi liikaa korostaa. Aikaisempi
en vuosien taloudellisen ahdingon aikana usko museon selviytymiseen alkoi monien 
mielissä jo horjua, mikä oli omiaan lisäämään myös museon työntekijöihin kohdistuvia 
niin henkisiä kuin fyysisiäkin odotuksia: työtä täytyi tehdä aina vain enemmän ja parem
min ilman varmuutta huomisesta. Nyt työnteko jatkuu saavutetulla tehokkaalla tavalla 
samalla kun luottamus huomiseen on vähentänyt työntekijöihin ja itse museoon kohdistuneita 
paineita.

Myös usko pysyvien, korkeatasoisten ja riittävien toimitilojen saamiseksi Työväen 
keskusmuseon käyttöön on jälleen virinnyt aivan uudella tavalla. Useita vuosia kestäneen 
museon toimitiloihin liittyneen epävarmuuden aika näyttää vähitellen päättyvän, ja päätös 
museon toiminnan jatkuvuuden kannalta välttämättömistä pysyvistä toimitiloista halutaan 
selvästikin saada aikaan. Nyt museon ei enää ajatella olevan pelkästään mahdollisuus 
vanhojen rakennusten uuskäyttöä mietittäessä vaan Työväen keskusmuseon tehtävä ja 
merkitys suomalaisen kulttuurin kannalta on todettu niin huomattavaksi, että museon 
toimintaedellytysten turvaaminen tulevissa tiloissa tulee olemaan tähän liittyvän päätök
senteon perusta.

Pontus Blomster
Työväen keskusmuseon johtaja
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Kimmo Kestinen 
Työväen keskusmuseo 

• • • •TYÖVÄEN KESKUSMUSEO 
JA SEN KOKOELMAT

“ Mitä tää täällä tekee?” Kysymys oli 
kaikunut museon varastossa jo useammin 
kuin kerran. Tällä kertaa kysyjä ihmetteli 
ostoskärryjä, jotka oli sijoitettu museon luet
teloitujen esineiden osastolle. Selitettyäni, 
että kyseiset kärryt ovat olleet käytössä 
Osuusliike Voiman itsepalvelumyymälässä, 
ja että ne omalta osaltaan kertovat mm. 
suuresta yhteiskunnallisesta muutoksesta se
kä kaupankäynnissä että ajankäytön arvot
tamisessa 1960-luvulla, ja että ne ovat ol
leet jopa esillä näyttelyssä, kysyjä hyväksyi 
ne museoesineiksi, vaikka jupisikin itsek
seen että “meirän lähikaupas on vieläkin 
tommosia”.

Museot käsitetään usein “rariteettigalle- 
rioiksi” - näyttelytiloiksi, joissa mittaamatto
man arvokkaat, ainutlaatuiset esineet on si
joitettu vieri viereen toistensa lomaan. Täl
laisiakin museoita on - ainakin Ankkalinnas
sa. Toki harvinaisuuksilla, poikkeuksilla ja 
mittaamattoman arvokkailla esineillä on oma

paikkansa museoissa, mutta myös tavalli
silla tavaroilla, jotka ovat kuin palapelin osa
sia kertomassa siitä elämästä, jota valtaosa 
meistä, meidän vanhemmistamme ja iso
vanhemmistamme on elänyt.

Työväen keskusmuseo on keskittynyt ke
räämään työväenkulttuuriin liittyvää esi
neistöä. Työväenkulttuuri on käsitteenä ym
märrettävissä monin tavoin, joten jyrkkiä lin
joja on mahdotonta ja sinänsä turhaa vetää. 
Kaikki tapaukset joudutaan pohtimaan yksi
löllisesti. Suurin osa museolle tarjotusta ai
neistosta on teollista valmistetta 1900-lu- 
vulta. Esineistön ainutlaatuisuus ja harvinai
suus syntyykin usein siitä, että sille on ole
massa mahdollisimman tarkat konteksti- eli 
sisältötiedot siitä kuka milloin miksi esi
nettä on käyttänyt, tai miten se muuten liit
tyy työväenkulttuuriin.

Valtaosa museon esineistä on peräisin 
työväenliikkeeseen sidoksissa olleilta orga
nisaatioilta, mutta osa aineistosta on tullut

Maitoa tuodaan 
Osuusliike Voiman 
m eijeriin kesällä  
1940. 50 vuotta
myöhemmin sa
massa rakennuk
sessa Tampereen 
lidesrannassa toi
mi Työväen kes
kusmuseon varas
to. Kuva: Työväen 
keskusmuseo.
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Viipurilaisia naispunakaartilaisia 
vuonna 1918. Keskellä Saimi Sorvali 
ja oikealla Hanna Sorvali. Monet yk- 
sityisetkin ihmiset luovuttavat ai
neistoaan museolle. Kuva: Työväen 
keskusmuseo.

myös yksityisiltä ihmisiltä, jotka ovat 
syystä tai toisesta katsoneet esineis
tönsä kuuluvan Työväen keskusmu
seolle. Museo on kerännyt esineis
töä vuodesta 1988, ja lahjoituseriä 
tänä aikana museo on saanut n.
450 kpl. Pienimmät lahjoituserät 
ovat olleet yhden esineen tai valoku
van suuruiset, suurimmassa erässä 
on kokonainen museo valokuvako- 
koelmineen.

Esinekokoelma
Työväen keskusmuseon esine

kokoelmaan on luetteloitu n. 8800 
esinettä. Museolle on kuitenkin lah
joitettu esineitä kaikkiaan arviolta 
n. 50.000, eli vain noin 15-20 % on luet
teloituna. Viime vuosina museon henkilö
kunta on panostanut toimintaansa voimak
kaasti näyttelytoiminnan ylläpitoon, ja kaikki 
se aika on ollut poissa luetteloinnista, koska 
lisähenkilökuntaa ei ole voitu palkata. Työ
väen keskusmuseon ystävät r.y. on omalla 
voimakkaalla panoksellaan ollut täyttämäs
sä tätä työvoimapuutetta, samoin kuin mu
seoon työllistetyt, joten museon oma henki
lökunta on voinut voimavarojensa mukaan 
myös luetteloida esineistöä. Luetteloitu esi
nekokoelma kasvaakin noin 1000 esineen 
verran vuodessa. Vuonna 1993 museolle 
lahjoitetun Osuuskauppamuseon kokoelmis
ta on olemassa erilliset luettelot.

Luetteloidusta esinekokoelmasta noin 85 
% (7600 tietuetta) on myös selailtavissa tie
tokoneen avulla.

Esinemäärältään suurimpia eriä ovat ol
leet heti ensimmäisenä eränä vastaanotettu 
Eka-yhtymän Länsi-Suomen piiristä kerätty 
merkittävä aineisto, josta tietokoneen muis

tista löytyy 1854 esineen tiedot. Vielä mer
kittävimpänä voidaan pitää Työväen Arkis
ton lahjoituseriä, joista tietokoneella on jo 
mm. esinekokoelma (2151 tietuetta), taide
kokoelma (894 tietuetta), KK:n julistekoko- 
elman duplikaatit (768 tietuetta) ja merkki- 
kokoelma (702 tietuetta). Myös mm. SAK 
on lahjoittanut suuren erän lahjaesineitään 
(279 tietuetta) ja Kansan Arkisto vastaavasti 
SKP:n lahjaesineitä (131 tietuetta).

Lippuja, viirejä ja banderolleja museo on 
saanut sekä Työväen Arkistolta että Kansan 
Arkistolta mutta myös yksittäisinä lahjoituk
sina suoraan eri puolueosastoilta ja ammat- 
tiyhdistysosastoilta. Museon lippukokoelma 
onkin komea: lähes 500 lippua ja 300 ban
derollia.

Kuvakokoelma
Työväen keskusmuseo kerää myös 

omasta toimialueestaan kertovia valokuvia. 
Omassa kokoelmassa valokuvia onkin luet-
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teloituna jo yli 7000 kappaletta, joista tosin 
vasta 10 % on vietynä tietokoneelle.

Arvio kuvien kokonaismäärästä liikkuu 
n. neljännesmiljoonassa, josta ehdottomasti 
suurin osa on OTK:n n. 140.000 negatiivin 
valokuvakokoelma. Myös monien paikallis
ten osuusliikkeiden valokuva-arkistot ovat 
suojissamme. Näistä suurimmat ovat tam
perelaisen Osuusliike Voiman sekä turkulai
sen Osuusliike Tarmolan valokuvakokoel
mat. Toki kokoelmissa on muitakin kuin 
osuustoiminnallisia valokuvia. Suurin “ei- 
osuustoiminnallinen” valokuvakokoelma on 
Kansan Lehden valokuvakokoelma, jonka 
säästynyt osa on kuitenkin varsin nuorta. 
Tärkeimmistä erillisistä valokuvakokoelmista 
on olemassa kortistot, joita ollaan siirtämäs
sä myös tietokoneelle. Valokuvien luette
lointi on suhteellisen nopeaa, joten vuodessa 
uusia valokuvia saadaan luetteloihin lähes 
2.500 kappaletta.

Laaduntarkkailua Pyynikin panimolla marras
kuussa 1966. Kuva on osa Kansan Lehdestä 
saatua negatiivikokoelmaa. Kuva: Työväen 
keskusmuseo.

Arkisto ja kirjasto
Museo ei kerää varsinaista arkistoa tai 

kirjastoa. Museo tekee yhteistyötä Työväen 
Arkiston, Kansan Arkiston ja Ammattiyhdis- 
tysarkiston sekä Työväenliikkeen kirjaston 
kanssa. Museolla on vain muutaman arkis- 
tonmuodostajan arkistomateriaalia, jota ei 
ole siirretty Helsinkiin. Museolla on myös 
pienehkö käsikirjasto (n. 2000 nidettä) sekä 
eräitä museaalisia kirjastoja (Järvenpään 
TY:n kirjasto, Perttulan kansankirjasto...).

Pienpainatteet, lehdet ja muut 
kokoelmat

Pienpainatteet on monesti unohdettu ma
teriaaliryhmä, joka ei oikein sovi museoesi
neeksi, kirjastoon tai arkistoon, vaan on jo
tain siltä väliltä. Tällaisia ovat mm. erilaiset 
mainoslehtiset, tuoteluettelot, kiertokirjeet, 
hinnastot... Museo on luetteloinut tällaista 
materiaalia 3352 numeroa, ja käyttää ai
neistoa jatkuvasti mm. näyttelyissään. Luet
teloidut pienpainatteet ovat peräisin lähinnä 
edistysmielisen osuustoimintaliikkeen aineis
tosta.

Museon lehtikokoelma koostuu 268 eri 
nimillä ilmestyneiden lehtien aineistosta, jos
ta laajin kokoelma on Kansan Lehdestä. 
Myös edistysmielisen osuustoimintaliikkeen 
lehdistä museolla on hyvä kokoelma. Viime 
aikoina museo on saanut lehtikokoelmaan- 
sa täydennystä Työväenliikkeen kirjastolta, 
joka on luovuttanut duplikaattejaan museon 
kokoelmiin.

Muista erillisistä aineistoista voidaan ni
metä Osl. Voiman rakennuspiirustuskoko- 
elma, jossa on luetteloituna 169 rakennus
piirustusta. Tämän lisäksi on luotu Työväen 
Arkiston ja Kansan Arkiston luovuttamista 
lipuista ja banderolleista oma 667 yksikön 
aputietokanta sekä Kansan Lehden 60-lu- 
vun negatiiveista luotu 1133 kuva-aiheen 
tietokanta.
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Ida Koivisto Lapinniemen tehtaalla vuonna 
1920. Kuva: Työväen keskusmuseo.

Kaikki edellämainitut aineistot ovat no
peasti tietokoneelta selattavissa.

Työväen keskusmuseon tavoite on tal
lentaa ja tutkia työn, työolosuhteiden ja 
työväenliikkeen historiaan liittyviä esineitä, 
sekä asettaa niitä näytteille ja välittää niis- • 
tä tietoja myös muilla tavoin mahdollisim
man laajalti. Esine on helpoin tallentaa, 
kun se on vielä olemassa. Menettyjä ai
neistoja ei voida palauttaa. Siksi museon 
varastossa on pienet ostoskärryt, koska 
huomenna ei ehkä ole lähikauppaa ja sen 
ostoskärryjä, vaan tilalla on lähimmän au
tomarketin megakärryt - jotka nekin kyllä 
kertovat jotain omasta ajastaan. g

Työväen keskusmuseo 
Finlaysonin tehdasalueella 
Tampereella

x > .
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Toimi Jaatinen
Museontoimenjohtaja 
Tampereen museot

TAMPEREEN TEOLLISEN 
KESKUSTAN MUUTOS

Tammerkosken teollinen historia alkoi jo 
keskiajalla, jolloin kosken rannoilla toimi 
useita myllyjä. Tampereen perustamisen 
1779 jälkeen kaupunki pysyi vielä useita 
vuosikymmeniä vaatimattomana muutaman 
sadan asukkaan käsityöläiskylänä. Varsinai
sesti Tampereen teollistuminen käynnistyi 
vuonna 1820, jolloin skotlantilainen James 
Finlayson perusti kosken partaalle konepa
jan valmistaakseen villan ja pellavan käsit
telyyn tarvittavia koneita. Vanhoissa kruu
nunpolttimon rakennuksissa kudottiin aluksi 
käsin villaa kunnes 1828 tehtaan uudeksi 
tuotannonalaksi tuli koneellinen puuvillan- 
kehruu.

Lauri Putkonen kuvaa teoksessa Kan
sallismaisema Finlaysonin teollisuusalueen 
seuraavaa kehitysvaihetta: "Pietarilaisella 
pääomalla rakennettiin 1836-38 tuon ajan 
mittapuun mukaan valtava, kuusikerroksinen

tehdasrakennus. Tiilirunkoisen, valkeaksi 
rapatun rakennuksen puisia välipohjia kan
natti 90 valurautaista pylvästä, jotka oli va
lettu vastaperustetussa Fiskarsin konepajas
sa. Rakenne mahdollisti suurten yhtenäisten 
tehdassalien muodostamisen. Tämä meidän 
päiviimme säilynyt ns. Vanha Tehdas, 
Kuusivooninkinen, oli aikansa edistyksellisin 
teollisuusrakennus ja sen myötä Tammer
koskesta tuli maan ensimmäinen industria- 
listinen kaupunkimaisema." Viime vuosina 
tätä kansainvälisestikin huomionarvoista 
teollisuushistoriallista monumenttia on kun
nostettu pieteetillä, tavoitteena kaiken olen
naisen säilyttäminen.

Kosken toisella puolella olevan Tampel
lan alueen teollinen historia alkoi vuonna 
1844 pienestä masuunista. Vuonna 1856 Sei
näjoen ruukin patruuna Gustaf August Wa
sastjerna perusti kosken rantaan konepajan
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Tuttu näky tamperelai
sille: Tampellan tehdas
alue Satakunnan sillal
ta. Kuva: Työväen kes
kusmuseo.

ja varatuomari Adolf 
Törngren pellavateh- 
taan, jotka yhdistyivät 
vuonna 1861 Tampe
reen Pellava- ja Rauta
teollisuus Osake-Yhti
öksi. Sittemmin yhtiön 
nimi lyheni Oy Tam
pella Ab:ksi. Tampellan 
konepajateollisuus on 
tunnettu mm. vetureis
taan ja turbiineistaan, 
ja Tampellan pellava- 
tuotteet symboloivat ai
na tuotannon loppuun 
1970-luvulle asti suomalaisten tekstiiliteolli- 
suustuotteiden korkeaa laatua.

Kosken teolliseen maisemaan ovat kuu
luneet myös Frenckellin, Takon, Liljeroosin 
ja Verkatehtaan tehdasalueet sekä neljä ve
sivoimalaa.

1990-luvun puolivälissä alkuperäisestä 
teollisesta toiminnasta on enää vähän jäljel
lä, mutta Verkatehdasta lukuunottamatta 
huomattava osa vanhoista tehdasrakennuk
sista on edelleen paikoillaan kuin muistutta
massa kaupungin teollisuuden suuruuden 
ajoista. Täysin ei teollisuus ole kuitenkaan 
Tammerkosken rannoilta kaikonnut. Kuin 
osoituksena Tampereen teollisen tradition 
yhteydestä nykypäivän tuotantoon valmis
tui vuonna 1996 kosken yläjuoksulla Valme
tin rakentama kartonkikone alajuoksulla toi
mivalle Takolle. Viiran tähän koneeseen teki 
entinen kosken rannan Verkatehdas, Oy 
Tamfelt Ab.

Kansallismaiseman olennaisten element
tien säilymisen kannalta Tammerkosken ran
ta-alueiden muutosvauhti on ollut sopiva. 
Jos teollisuus olisi väistynyt aikaisemmin, 
alueen ilmeen muutos olisi varmasti ollut 
suurempi. Tamperelaisten mielipide sai riit
tävästi aikaa muokkautua arvostamaan kos-

kenvarren tiiliseinäisiä tehdasrakennuksia 
ennen kuin alueen tulevaisuutta säätelevät 
asemakaavat valmistuivat 1994. Työn ym
päristöstä oli tullut Tampereen arvokkainta 
kaupunkimiljöötä.

Tammerkosken rantojen historia on täyn
nä toteutuneita mahdollisuuksia: työtä tuhan
sille, tuottoa pääomille, teknisten innovaati
oiden käyttöönottamista ja soveltamista me
nestyksellisesti paikallisiin olosuhteisiin, osal
listumista suomalaisen yhteiskunnan raken
tamiseen. 1990-luvun puolivälissä tuosta alu
eesta oli tullut lyhyen taantuman jälkeen 
jälleen kaupungille tulevaisuuden tärkeä voi
mavara.

Tampellan ja Finlaysonin alueiden va
pautuminen uuteen käyttöön antaa Tampe
reelle ainutlaatuisen mahdollisuuden laajen
taa ydinkeskustan toimintoja alueelle, joka 
vastaa noin kolmasosaa kaupungin keskus
tatoimintojen alueesta. Finlaysonin kaava- 
alueen pinta-ala on 8,8 ha, Tampellan 22,6 
ha, säilytettävää vanhaa kerrosalaa on yh
teensä 137 000 k-m2, uudisrakentamismah- 
dollisuutta 164 000 k-m2. Noin 2500 ihmisen 
arvioidaan asuvan ja noin 3000 tekevän tu
levaisuudessa työtä alueella. Monenlaiset 
entisiin tehdasrakennuksiin sijoittuvat käyn
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Finlaysonin kuu- 
sivooninkinen on 
kansainvälisesti
kin merkittävä in
dustrialismin al
kuvaiheen monu
mentti. Tehdas
rakennuksen ra
kentaminen aloi
tettiin vuonna 
1836. Kuva: Pent
ti Visa, Työväen 
keskusmuseo.

tikohteet ja palveluyritykset vetävät luonnol
lisesti puoleensa runsaasti vieraita. Tam
merkosken teollisuuden suuruudenaikoina 
alueen luonne perustui koskimaisemaan, teh
dasrakennuksiin ja niissä työtä tekeviin tu
hansiin ihmisiin. Koski ja suuri osa tärkeistä 
rakennuksista on jäljellä. Tavoitteena on, 
että alueella on edelleen työtä, mutta myös 
asuntoja ja toimintaa ihmisiä varten.

Kulttuurisesti mielenkiintoista on se, että 
eräänlaisia pioneereja alueen muutoksessa 
ovat olleet taiteilijat, kulttuuri- ja taidelaitok
set, museot sekä tietoammatteja ja visuaali
sia aloja edustavat pienyritykset. Ympäris
tön luonne ja sijainti ovat niille tärkeitä kritee
rejä sijoituspaikan valinnassa. Niinikään kult
tuurisesti mielenkiintoista on se, että aina
kin osan Finlaysonin alueella jo toimivan 
Työväen keskusmuseon toiminnoista odote
taan sijoittuvan arvokkaimpaan rakennuk
seen eli Vanhaan Tehtaaseen. Museo ei ole 
enää vain ympäristöään jälkikäteen doku
mentoiva laitos, vaan vahvasti osa yhteis
kunnan ja ympäristönsä muutosta.

Tampereen kaupungin museotoimintoja 
kokoava uusi museokeskus Vapriikki avau
tuu ensimmäisiltä osiltaan syksyllä 1996 
Tampellan entisessä alaverstaassa, missä 
viimeiset sorvit hiljenivät 1990-luvun alus
sa. Alaverstas on yksi Tammerkosken kan

sallismaiseman edustavimmista rakennuk
sista, jonka vanhimmat osat ovat 1880-lu- 
vulta. Tuotannon muutosten myötä kiinteis
tö on muotoutunut nykyisenlaiseksi useassa 
vaiheessa. Näyttelytiloiksi muutettavat suu
ret tehdashallit on rakennettu 1910- ja 1920- 
luvulla. Historiallisesti arvokkaan teollisuus
rakennuksen ilme säilytetään. Nimensäkin 
teollisesta perinteestä saaneeseen (ruotsa
laisperäinen sana vapriikki tarkoittaa tehdas
ta) Vapriikkiin sijoittuvat mm. Tampereen 
teknillisen museon ja kaupunginmuseon ko
koelmat ja toiminnot. Perusnäyttelyssään 
Vapriikki kertookin hyvin laajasti ja monipuo
lisesti Tampereen teollisuuden historiasta. 
Vuodesta 1991 alueella toiminut museo on 
jo ehtinyt nähdä Tampellan alueen muutok
sen suljetusta teollisuusalueesta avoimeksi 
kaupunkialueeksi, naapuritehtaan muuttumi
sen oikeustaloksi ja ensimmäisten alueelle 
rakennettavien uusien asuintalojen raken
nustyön käynnistymisen. Aivan samoin kuin 
Työväen keskusmuseokin Vapriikki on sym
bolisesti ja käytännössäkin tärkeä osa me
neillään olevaa teollisuusalueen muutosta. 
Ympäristö tarvitsee museoita kertomaan 
muutoksesta ja tallentamaan sitä, ja museot 
tarvitsevat menestyäkseen vireän ja tasapai
noisesti kehittyvän ympäristön, g
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Ulla Jaskari
Työväen keskusmuseo

Työväen keskusmuseon syksy 1996:
OSUUSTOIMINTALIIKKEEN 
TAIDETTA

Forsen, Yrjö, OTK:n toimitalo, 1938. Öljy kankaalle, 65 x 80 
cm. Tradeka-yhtymän taidekokoelma.

v
Työväen keskusmuseon syk
syn 1996 päänäyttelyssä esit
täytyy Osuuskunta Tradeka- 
yhtymän korkeatasoinen taide
kokoelma. Eri puolilta Suomea 
yhtymän eri laitoksissa, toimis
toissa ja  varastoissa sijoitettui
na olevat teokset astuvat nyt 
julkisesti nähtäville. Monien tai
dehistoriallisesti merkittä vien 
suomalaistaiteilijoiden teoksis
ta koostuva kokoelma käsittää 
y li 1100 taideteosta.

Nykyisen Tradekan toimin
ta nousee vuonna 1917 pe
rustetun Osuustukkukaupan 
(OTK) ja yksittäisten osuus
liikkeiden vuosikymmenten kuluessa raken
tamalta pohjalta. Omalta osaltaan kuvatai
dekokoelman esillepano juhlistaa edistys
mielisen osuustoimintaliikkeen tulevaa juh
lavuotta.

Tradekan taidekokoelma käsittää niin am
mattitaiteilijoiden kuin amatöörienkin teok
sia. Monien muiden yritysten tapaan on 
Tradeka edeltäjineen tukenut taiteilijoiden 
ammattikuntaa hankkimalla taideteoksia. 
Tradekan kokoelman painopiste asettuu 
1940- ja 1950-luvulle. Sodan jälkeen taide
kauppa kävi näet vilkaana. Rahan arvo ro
mahti ja säännöstelyn vuoksi välttämättö
myystarvikkeita oli hankalasti saatavissa. 
Taide sen sijaan soveltui hyväksi sijoitus
kohteeksi. Näin laskettiin perusta monelle 
kokoelmalle ja kartutettiin silloisen OTK:nkin 
kokoelmaa.

Mainonta oli tärkeällä sijalla aivan osuus
kunnan perustamisesta lähtien. Monet tai
teilijat saivat ansionlisää mainosten laatijoina 
edistysmielisen osuustoiminnan palvelukses
sa, jossa taiteelliset tavoitteet olivat korke
alla. Myös varsinaiset mainonnan ammatti
laiset taiteilivat vapaa-aikanaan. “E-mainon- 
nan” parissa työskennelleiden Theodor “Te- 
pu” Björnströmin, Ola “Fogeli” Fogelbergin, 
Oiva Hurmeen, P.K. Jaskarin ja Viljo Salo
sen maalauksia on hankittu Tradekan koko
elmaan. Tiettyihin tiukkoihinkin raameihin 
asetettujen työtehtävien ohella vapaa-aika- 
na harrastettu omaehtoinen taiteentekemi- 
nen tarjosi näille mainosmiehille keinon to
teuttaa itseään.

Sodan jälkeen Suomen taiteessa vallitsi 
kaksi linjaa, toisaalta perinteisiin voimak
kaasti tukeutuva ja toisaalta uusi ja kansain
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välinen suuntaus: Tradekan kokoelmassa 
näkyvät molemmat. Maisemat olivat suosit
tuja aiheita kautta aikojen, mutta tapa näh
dä ympäristö on kertonut ilmeikkäästi erilai
sista muutoksista. Esimerkiksi kokoelmaan 
kuuluvia Eero Nelimarkan ja Yrjö Saarisen 
maisemia verrattaessa havaitaan jälkimmäi
sen teoksissa jo uuden näkemyksen synty.

Aihepiiriltään kokoelman työt edustavat 
melko perinteistä linjaa, jossa kulttuuri- ja 
luonnonmaisemat ovat enemmistönä. Kau
niit kesäiset kylät, pellot, metsät ja järvet 
luovat vastapainon kaupunkien ankeahkoille 
katunäkymille. Mielenkiintoisen erityispiir
teen yleisilmeeseen tuovat osuustoiminnal
listen rakennusten kuvat. Esimerkiksi Tra
dekan toimitalo Helsingin Hämeentiellä on 
nähty monien taiteilijoiden kuten Ilmari Aal
lon, Yrjö Forsenin ja Olli Miettisen silmin. 
Edistysmielinen osuustoimintaliike oli myös 
osa työväenliikettä. Kokoelmaan sisältyy niin 
ikään muutamia proletaarihenkisiä työläis
ten tai työnteon kuvauksia. Tekniikaltaan 
enemmistö Tradekan kokoelman teoksista

on maalauksia, jonkun verran on grafiikkaa, 
veistoksia ja taide-esineitä.

Työväen keskusmuseon näyttelyssä on 
esillä runsas sata taideteosta, noin 80 maa
lausta tai grafiikan lehteä ja loput veistok
sia. Yhtenä valinnan kriteerinä on ollut halu 
löytää kokoelmalle ja näyttelylle vastaavuus: 
näyttely olkoon kokoelma pienoiskoossa. 
Näistä aineksista on pyritty rakentamaan 
edustava ja monipuolinen näyttely, jotta eri 
taiteilijat ja erilaiset tyylit pääsisivät esille. 
Aiemmin mainittujen nimien lisäksi nostet
takoon vielä esiin vaikkapa Wäinö Aalto
nen, Magnus Enckell, Emil Halonen, Pekka 
Halonen, Olli Miettinen, Tuulikki Pietilä, Juho 
Rissanen, Valle Rosenberg ja Tyko Salli
nen. Kokoelman tapaan on näyttelyn luku
määräinen painopiste 1940- ja 1950-luvun 
taiteessa, mutta aikajana on kuitenkin pitkä, 
sillä se ulottuu aivan vuosisadan vaihteesta 
1990-luvun nykytaiteeseen saakka.

Näyttely Osuustoimintaliikkeen taidetta on 
esillä Työväen keskusmuseossa Tampereel
la 19.9.-22.12.1996. ■

us meiltä!

Bonusta nyt myös Futura- 
bensiinistä ja Citydieselistä.

Liity
osuuskunta 
T radeka- 
yhtymän 
kanta-asiak
kaaksi ja jä
seneksi
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Tarja Kivimäki
Tampere

TYÖVÄEN KESKUSMUSEON 
YSTÄVÄT RY TOIMII

"Tarvitaan kiinteä yhteys asiasta kiinnos
tuneen yleisön ja tulevan Työväen keskus
museon välille. Sen vuoksi ehdotan, että 
museolle perustetaan kannatusyhdistys, jol
loin työväen museosta kiinnostuneet yk-̂  
sityiset kansalaiset saisivat kiinnostukselleen 
osallistum isväylän." Näin kirjo itti Virpi 
Kolinen helmikuussa 1992. Hän jatkoi 
perustelujaan seuraavasti: "Edellä mainitun 
kaltaiset kannatusyhdistykset ovat ympäri 
Eurooppaa tavanomaisia kulttuurilaitosten 
yhteydessä. Erityisen aktiivisia ne ovat työ
väen museoiden yhteydessä eri maissa. Täl
lainen yhdistys voisi esim. avustaa muisti
tiedon ja esineistön hankinnassa ja luoda 
välittömiä kontakteja yhteiskunnan eri ta
hoille."

Vuoden 1992 lokakuussa kokoontui pie
ni ryhmä neuvottelemaan museon kanna
tusyhdistyksen perustamisesta ja päätti kut
sua koolle perustamiskokouksen. 16.12. 
1992 pidettiin yhdistyksen perustava kokous 
Tampereen Työväentalon Tellervo-kokous- 
huoneessa. Läsnä olivat Pontus Blomster, 
Marjatta Helin, Viljo Häkkinen, Tarja Kivi
mäki, Virpi Kolinen, Pentti Lumme ja Raimo 
Numminen. Yhdistys päätettiin perustaa ja 
rekisteröidä. Pontus Blomsterin laatima 
sääntöluonnos hyväksyttiin ja se jätettiin tam
mikuussa 1993 Tampereen kihlakunnan re
kisteritoimistoon rekisteröintiä varten. Re
kisteröinti kuitenkin viivästyi, tehtiin pieniä 
"kauneuskorjauksia" sääntöihin, ja oikeus
ministeriö hyväksyi Työväen keskusmuseon 
ystävät merkittäväksi yhdistysrekisteriin 
8.12. 1994.

Vuosi 1993 oli yhdistyksen ensimmäinen 
toimintavuosi. Silloin keskityttiin levittämään 
tietoa perustetusta yhdistyksestä, otettiin

osaa museon avajaisnäyttelyn "1918" pys
tytykseen. Viljo Häkkinen teki mittavaa 
selvitystyötä "pelastaessaan" Tampereen 
ensimmäisen sosialistin koristemaalari 
VViktor Frithiof Rosenqvistin hautakiven Ka
levankankaan hautausmaalta hoitamatto
mien joukosta museoalueelle samalla selvi- 
tellen Rosenqvistin elämänvaiheita.

Toisena toimintavuonna päästiin jo hy
vään tekemisen vauhtiin. Yhdistyksen jä
senet olivat talkootyössä museon varastos
sa ja näyttelyiden pystytyksissä. Aineiston 
keruuta laitettiin alulle ja museota kyettiin jo 
tukemaan pienellä rahalahjoituksellakin. Mu- 
seovierasryhmille järjestettiin tilauksesta 
kahvitusta. Hyvän suosion saaneessa jä
sentilaisuudessa Pontus Blomster esitelmöi 
siitä, miten olisi hyvä kerätä ja käsitellä van
hoja esineitä ja papereita ja minne voi ottaa 
yhteyttä omistamistaan tai tietämistään esi
neistä ja papereista. Tämä herätti monen 
kiinnostuksen katoamassa olevien tietojen 
ja esineiden taltioimiseksi. Tietoisuuden li
sääminen yhdistyksestä ja sen toiminnasta 
sai uusia yksityisiä ja yhteisöjä liittymään 
yhdistyksen jäseneksi. Viidenkymmenen jä
senen määrä saavutettiin vuoden kuluessa.

Vuonna 1995 jatkettiin samoilla toimin
ta-alueilla, missä oltiin edistytty edellisen 
vuoden aikana. Jäsenmäärä kasvoi lähes 
seitsemäänkymmeneen. Jäsenmaksuista ja 
museovierasryhmien kahvituksista saatiin 
rahallista tukea. Rahaa käytettiin mm. Työ
väen keskusmuseon ja sen näyttelyiden mai
nostamiseen lehti-ilmoituksilla.

Työväen keskusmuseon ystävät ry on 
antanut mahdollisuuden yksityisille ihmisille 
päästä mukaan varsin mielenkiintoiseen har
rastukseen työväenperinteen parissa. Jo
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muutaman henkilön tekemä talkootyö ja ison 
joukon innostuneisuus on ollut auttamassa 
työväen perinteen tallentamisessa ja tunne
tuksi tekemisessä nykyihmisille. Yhdistyk
set ja yksityiset henkilöt saavat aikaan pal
jon ryhtyessään tähän puuhaan, joka palkit
sevuudellaan saa aikaan hyvän mielen jo
kaiselle aikaansa siihen uhranneelle.
Yhteystiedot:
Virpi Kolinen, puh. joht.
Mäkipäänkatu 41 A 26 
33500 Tampere

Tarja Kivimäki, sihteeri 
Kangaskuja 5 
39160 Julkujärvi 
(puh. työaikana 931-3690315)
Raimo Numminen, taloudenhoitaja 
Välimaankatu 1-5 C 45 
33500 Tampere

■

KSR:n kirjekukka 
kaunis tapa onnitella tai 

ottaa osaa
Kirjekukka on kuin sähke, 
kaunis ja vaivaton tapa 
muistaa. Soita meille teksti - 
me hoidamme viestisi perille.
Kansan Sivistysrahasto 
Paasivuorenkatu 5 A 453  
00530 Helsinki 
Puh. 90-765 433  
Telefax 90-761 787

SAK:n Tampereen 
Paikallisjärjestö ry 
Ammattiosastojen välistä 
yhteistyötä Tampereella
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Pontus Blomster
Työväen keskusmuseo

ALBERT DOCK, LIVERPOOL
Mersey-joen suulla sijaitseva Liverpoolin van
ha satama, Albert Dock, on viimeisten parin
kymmenen vuoden aikana muuttunut ongel
ma-alueesta yhdeksi Englannin vetovoimai- 
simmaksi kulttuuri- ja  matkailukohteeksi. Yli 
300 000 neliömetriä käsittävä Albert Dock’n 
alue nousee nykyisin usein esiin myös kan
sainvälisissä yhteyksissä, kun puhutaan on
nistuneesta vanhojen tuotantoalueiden ke
hittämisestä uusia käyttötarkoituksia varten. 
Yhtä hyvin sataman suunnattomille varasto
rakennuksille kuin pienelle satamakapteenin 
talollekin on löytynyt samanaikaisesti sopiva 
ja  säilyttävä käyttötarkoitus. Albert Dock on 
siten huomionarvoinen esimerkki myös suo
malaisten, rakennushistoriallisesti merkittä
vien teollisuusalueiden uuskäyttöä suunni
teltaessa.

Alueena Albert Dock on Britannian suu
rin yksittäisten suojeltujen rakennusten yh
tenäinen ryhmä. Kaikkiaan alue on laajuu
deltaan yli 400.000 neliömetriä, ja sen suun- 
nitteli 1830- ja 1840-lukujen aikana arkki
tehti Jesse Hartley. Virallisesti alue otettiin 
käyttöön prinssi Albertin avattua sen heinä
kuun 30. päivänä 1846. Alueella hyödynnet
tiin perustamisaikanaan maailman uusinta 
satamateknologiaa, joka alunperin oli aja
teltu palvelemaan purjelaivoja. Tämän vuo
sisadan puolelle tultaessa purjelaivojen 
osuus kaikista satamaan tulleista aluksista 
oli laskenut kuitenkin jo 7 %:iin. Lisäksi 
Toisen maailmansodan aikana niin Albert 
Dock kuin koko merenkulkuliikenne Liver
poolin rannikolla oli voimakkaiden saksa- 
laishyökkäysten kohteena, joiden seurauk
sena lukuisia laivoja upposi sataman edus
talle samalla kun useita satamarakennuksia 
tuhoutui korjauskelvottomiksi. Lopullisesti Al
bert Dock suljettiin satamaliikenteeltä vuon

na 1972, minkä jälkeen alueen uuskäyttöä 
ryhdyttiin selvittämään.

Ensimmäiset suunnitelmat Albert Dock’n 
uuskäytöstä valmistuivat 1982, ja työt aloi
tettiin seuraavana vuonna. Jo vuonna 1984 
ensimmäiset osat Albert Dock’n alueesta 
saatiin yleisölle avattavaan kuntoon, vaikka 
vasta 24.5.1988 vietettiin virallisia uuskäyt
töön kunnostetun satama-alueen avajaisia 
prinssi Charlesin kunnioittaessa läsnäolol
laan tilaisuutta. Alueen rakentaminen ja res
tauroiminen on tullut kaikkiaan maksamaan 
satoja miljoonia markkoja, mikä on merkin
nyt Iso Britanian valtion keskeistä roolia pro
jektin toteutuksessa. Hankkeen käynnistä
neillä paikallisilla viranomaisille ja yrityksillä 
ei luonnollisestikaan ole ollut sen käynnistä
misen jälkeen käytettävissään hankkeen lo
pullisen toteutuksen edellyttämiä resursse
ja. Siten Albert Dock kehittyi heti alkujaan 
yhteistyöprojektiksi, jonka toteutuksessa on 
ollut mukana useita eri aloille erikoistuneita 
arkkitehtejä, eri toimialojen asiantuntijoita 
ja erilaisia rakentajia. Projektin toteutus on 
tapahtunut systemaattisesti siten, että eri
laisten toimintojen yhteistyömahdollisuudet 
on otettu huomioon rakentamis- ja restau- 
rointijärjestystä määrättäessä.

Nykyisin Albert Dock on Englannin veto
voimaisin Lontoon ulkopuolinen turistikoh
de. Vuonna 1992 tavoitteeksi asetettu 3 mil
joonan vieraan tavoite lyötiin jo heti seuraa
vana vuonna. Vuosittain alueella vierailee 
nykyisin yli 6 miljoonaa ihmistä, mikä jopa 
tällä 12 miljoonan ihmisen talousalueella on 
uskomattoman hyvä saavutus. Edellä ker
rotusta valtakunnallisesta vetovoimasta huo
limatta noin 70% alueen museoiden vierais
ta tulee Luoteis-Englannin alueelta (vuonna 
1993 tästä määrästä 49% tuli Liverpoolin
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Liverpool ja Albert Dock. ICOMin organisoi
ma museoarkkitehtuurin ja suunnittelun ko
mitea pitää alueella seminaarin 30.9.-8.10. 
1996. Seminaarin aiheena on museoarkkiteh- 
tuuri ja paikallinen kulttuuri.

alueelta), ja lähes puolet Luoteis-Englannin 
ulkopuolisista museovieraista Albert Dock’n 
alueella yhdistää vierailunsa joko lomamat
kaansa tai sitten ystävien / sukulaisten luo
na käyntiin. Siten Albert Dock’n museoiden 
vierailijamäärät liittyvät voimakkaasti mää
rättyihin sesonkiaikoihin. Tämä on pakotta
nut alueen suunnittelijat kiinnittämään yhä 
enemmän huomiota toimiviin liikennejärjes- 
telyratkaisuihin niin alueella liikuttaessa kuin 
sinne pääsemiseksi. Sesonkikausien vaikei
den liikenneruuhkien välttämiseksi alueella 
on nykyisin pysäköintitilaa 2000 autolle, min
kä lisäksi alueelle on suunniteltu myös sen 
omaa sisäistä liikennettä.

Albert Dock’n alueella toimivat museot 
ovat osa museokokonaisuutta nimeltä Na
tional Museums and Galleries on Merseyside, 
NMGM (Merseysiden alueen valtakunnalli
set museot ja galleriat). Osa näistä muse
oista sijaitsee eri puolilla Liverpoolin keskus
taa, mutta juuri Albert Dock’n alueelle on 
keskittynyt suurin yksittäinen museoiden ryh
mä, kuten Merenkulkumuseo, Liverpoolin 
Tate galleria, Beatles Story -museo ja Sata-

makapteenin koti sekä vuonna 1993 avattu 
Museum of Liverpool Life (Liverpoolilaisen 
elämän museo), joka edustaa paikallista työ- 
väenmuseotoimintaa. Se sijaitsi aikaisem
min lähes Liverpoolin Lime Streetin rautatie
aseman vieressä ja oli nimeltään Työväen
liikkeen historian Merseysiden alueen mu
seo. Museon muuttaessa Albert Dock’n alu
eelle muuttui paikan lisäksi siis myös nimi. 
Tämä johtui siitä, että museon toiminnan 
painopistettä haluttiin muuttaa poliittisesta 
ja ammatillisesta työväenliikkeestä enem
män tavallisen liverpoolilaisen elämästä ker
toviin sosiaalihistoriallisiin kokonaisuuksiin. 
Tämä muutos saavutti ainakin ensimmäise
nä toimintavuotena vierailijamäärille asete
tut tavoitteet, sillä tällöin museossa vieraili 
lähes 500 000 henkilöä. Museum of Liverpool 
Life toimii läheisessä yhteistyössä Meren- 
kulkumuseon kanssa, mikä heijastuu mo
niin asioihin mukaan lukien näyttelytoimin
nan ja yleisöpalvelun. Esimerkiksi samalla 
pääsylipulla pääsee molempiin museoihin, 
ja niiden näyttelyt tuntuvat määrätyiltä osil
taan ikäänkuin täydentävän toisiaan. Myös
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museoiden järjestämät erilaiset tapahtumat 
ja opintokurssit ovat omiaan palvelemaan 
kummankin laitoksen asiakaskuntaa.

Vuonna 1993 NMGM suoritutti Albert 
Dock’n alueella kävijätutkimuksen, jonka tu
lokset kertovat mielenkiintoisia tosiasioita 
alueella vierailevien henkilöiden taustasta. 
Albert Dock’n museot näyttävät kiinnosta
van huomattavan suuressa määrin ylempiä 
sosiaaliryhmiä: 35% haastatelluista luokitteli 
itsensä “päällikkötason palkansaajaksi”. Tä
mä määritelmä piti sisällään niin työssä kuin 
eläkkeellä olevat toimihenkilöt sekä yritys
ten keskijohdon (Koko Iso Britannian alueel
la tämän ryhmän osuus väestöstä oli 18% ja 
Luoteis-Englannissa 15%). Toinen merkit
tävä vierasryhmä olivat nuoremmat yritysjoh
tajat, pienten yritysten omistajat ja muut ei- 
ruumiillista työtä tekevät toimihenkilöt. Tä
män ryhmän osuus vieraista oli 36% kun 
vastaava koko Iso-Britannian luku oli 24% 
ja Luoteis-Englannin 22%. Sen sijaan perin
teisiä työväenliikkeen kannattajajoukkoja 
museot - paikallinen työväenmuseo mukaan
lukien - kiinnostivat suhteellisesti ottaen vä
hemmän!

Albert Dock’n alueen museot näyttävät 
kiinnostavan kaiken ikäisiä henkilöitä, sillä 
niissä vieraili muun Iso-Britannian museoi
hin nähden keskimääräistä enemmän 25-44 
-vuotiaita. Museovieraan keski-ikä näissä Li
verpoolin museoissa oli 40. Toisaalta etnisiin 
vähemmistöihin kuuluneita henkilöitä vie
raili Albert Dock’n museoissa vähemmän 
kuin heidän suhteellinen osuutensä Iso-Bri
tannian väestöstä olisi edellyttänyt: peräti 
97% museovieraista oli valkoisia. Tehdyn 
tutkimuksen yhteydessä todettiin myös, että 
ihmiset vierailivat museoissa mieluiten jon
kin toisen henkilön kanssa. Yksin museois
sa vierailleet henkilöt olivat useimmiten yli 
55-vuotiata.

Albert Dock koostuu siis hyvin monen 
tyyppisistä toiminnoista, mikä suuressa mää
rin on vaikuttanut siihen, että sen käyttöaste 
on korkea ja ihmiset selvästikin viihtyvät 
siellä. Lukuisien museoiden lisäksi alueella 
on ravintolapalveluja, Granada TV:n studioja 
ja toimitiloja, erilaisia erikoistuneita pieniä

myymälöitä, toimistoja ja palveluyrityksiä, joi
den toiminta kohdentuu hyvin moninaisille 
asiakasryhmille. Lisäksi alueelle on raken
nettu korkeatasoisia asuntoja. Olennaista on 
myös alueella toimivien laitosten pyrkimys 
keskinäiseen yhteistyöhön sekä synergisiin 
etuihin aluetta kehitettäessä. Vuonna 1983 
aloitetun Merenkulkumuseon rakennustöiden 
valmistuttua vuonna 1986, se on ollut alu
een ehkä vetovoimaisin yksittäinen turisti
kohde ja myös muiden alueella toimivien 
laitosten menestystekijöiden olennainen osa. 
Albert Dock’n onnistuneen uuskäyttötoteu- 
tuksen ehkä parhaimpana todisteena on sen 
vuosien 1986 ja 1991 välillä saamat 16 eri
laista kansainvälistä ja englantilaista palkin
toa niin rakennussuojeluksista ja museaali
sista kuin arkkitehtoonisista ja matkailullisis- 
takin ansioista. Näistä ehkä erikseen kannat
taa mainita hampurilaisen FVS-säätiön vuon
na 1986 Albert Dock’lle myöntämä “Euroop
palainen kultainen mitali historiallisten muis
tomerkkien säilyttämisestä”, Royal Instituti
on of Chartered Surveyors’n vuonna 1991 
myöntämä Urban Reneval (“slummien sa
neeraus”) -palkinto sekä alueella toimivan 
Liverpoolin Tate Gallery’n lukuisat palkinnot 
erilaisista ansioista.

Albert Dock’n kehitys kertoo erityisen hy
vin siitä, että vanhojen tuotantotoimintaa var
ten rakennettujen alueiden teollisuusraken
nukset ovat useimmiten muutettavissa uus
käyttöön sopiviksi yleisötiloiksi. Albert Dock’n 
tapauksessa se edellytti voimakasta kehitys
työtä, jossa valtion panos oli erittäin merkit
tävä. Se takasi riittävien resurssien ja suun
nitelmallisen rakennustyön jatkuvuuden, sa
malla kun erilaiset näkökulmat ja tarpeet voi
tiin huomioida yleisen edun kannalta tarkoi
tuksenmukaisella tavalla. Projektin onnistumi
nen merkitsi vaikeasta työttömyydestä kärsi
neelle Liverpoolille tavallaan uuden elämän 
alkua, kun taantuva satamakaupunki kykeni 
omaa perinnettään hyväksi käyttäen muuttu
maan muutamassa vuodessa merkittäväksi 
matkailukohteeksi. Ja lisäksi kansallisesti 
merkittävät rakennushistorialliset tavoitteet 
kyettiin toteuttamaan kaikkien osapuolien yh
teisenä päämääränä! ■
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Museovirasto sai erityisen määrärahan työ- 
väenkulttuurin tallentamiseen vuonna 1980. 
Siitä alkaen työväestöön kohdistuvaa tallen
nus- ja  tutkimustoimintaa on harjoitettu re
surssien sallimissa rajoissa ja  harjoitetaan 
edelleen, vaikka erillistä määrärahaa ei enää 
ole.

Työväenkulttuurimäärärahan1 tulolla Mu
seovirastolle oli aikoinaan oma historiansa: 
virasto ei ollut sellaista pyytänyt eikä sitä 
erityisesti halunnutkaan, mutta saatuaan piti 
sen ja alkuhaparointien jälkeen organisoi 
sen käytönkin kiitettävästi. Aluksi tehtävä 
nähtiin professori llmar Talven Turussa 
viitoittamien linjojen mukaan jatkuvaksi ai
neiston keruuksi - minkään silloin aktuellien 
trendien mukaan ei virasto lähtenyt etene
mään. Juuri tuolloin istui ensimmäinen ope
tusministeriön asettamista ns. työväenpe- 
rinnetyöryhmistä: se oli kytketty sihteerityö- 
voimansa kautta Museovirastoon ja sen työ- 
väenkulttuurimäärärahaan.2 Alan virtaukset 
olivat tuolloin kuitenkin muuta kuin viraston 
omaksuma suuntaus. Kulttuuripolitiikan tä
män osa-alueen linjauksia jatkettiin sittem
min kahden virastosta irrallaan olevan ope
tusministeriön asettaman työväenperinne- 
työryhmän kautta.3

Kansatieteellisyys etusijalla
Museoviraston organisaatio on tänä ai

kana muuttunut kaksi kertaa: ensin työvä- 
enkulttuuria tallennettiin tutkimusosastolla, 
vuodesta 1991 alkaen kulttuurih istorian  
osastolla ja vuodesta 1995 alkaen Suo
men kansallismuseossa. Henkilötyövuosia 
oli alkuun käytettävissä kahdesta kolmeen 
vuosittain, myöhemmin määrä putosi yhden

ja kahden välille ja nykyään joudutaan tule
maan toimeen yhdellä.

Kansatieteellinen ote on kuitenkin pysy
nyt koko ajan leimallisena toiminnalle. Tut
kimuskohteet ovat vaihdelleet niin fyysisen 
sijaintinsa kuin tyyppinsä ja luonteensa puo
lesta - on tutkittu “Turun koulun” tapaan 
pieniä teollisuusyhteisöjä, myöhemmin työ
väen asumista, ja 1980-luvun loppupuolelta 
alkaen painopiste on ollut teollisen työelä
män ja siinä tapahtuvien muutosten selvit
tämisessä työntekijän näkökulmasta.

Työelämä - työympäristöön sijoittuva 
arkielämä

Erotukseksi ‘työelämä’-käsitteestä työ- 
markkinapoliittisena käsitteenä olen määri
tellyt dokumentoimamme työelämän siksi 
osaksi arkielämää, joka sijoittuu fyysiseen 
työympäristöön. Taustalla ovat kansatie
teellisen ja historiallisen tutkimuksen perus
käsitteisiin nykyään kuuluvat arjen, arkipäi
vän tai arkielämän käsitteet.4 Ymmärre- 
täänpä työelämä miten tahansa, se on joka 
tapauksessa jatkuvaa ja nykyään voimakasta 
muutosta läpikäyvä ilmiö. Ajatus työelä
män dokumentoimiseksi tarkoittamastani nä
kökulmasta käsin sisältää tavoitteen tallen
taa joitakin esimerkkejä työpaikan arkielä
män muutoksesta siten, että asiaa tarkas
teltaisiin mahdollisuuksien mukaan työnteki
jän kannalta. Vuosien varrella on kenttätöi
tä tehty mitä erilaisimmissa kohteissa, joko 
seikkaperäisesti kohteeseen pureutuen tai 
lähinnä pelastusluonteisena pikadokumen- 
tointina. Kohteita, joissa kysymys on nimen
omaan ollut työelämästä, ovat mm. Elan
non leipätehdas5, Oy Karl Fazer Ab, Chy-
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mos6, Hagströmin nahkatehdas, tiilitehtaat 
Tuusulan Jokelassa7, Oy Forcit Ab, Kangasa
lan urkutehdas Oy, Suomen nestesokeri Oy. 
Tällä hetkellä on suunnitteilla työelämän do
kumentoinnin yhdistäminen Museoviraston 
rakennushistorian osaston käynnistämän 
Teollisuusperintö-projektin puitteissa suori
tettavaan rakennus- ja ympäristödokumen- 
tointiin.

Painopiste pääkaupunkiseudulla
Helsingin kaupungin harjoittaman teolli

suuspolitiikan inspiroimana toiminnan pai
nopisteeksi valittiin viime vuosikymmenen 
vaihteessa Helsingistä poistuva teollisuus. 
Merkittävimmät tallennetut kohteet olivat Si
nebrychoffin panimo ennen muuttoa Kera
valle ja Öljynpuristamo Oy ennen siirtymis
tään Kirkkonummelle.8 Viimeksimainitussa 
on harjoitettu myös vertailevaa seurantado- 
kumentointia uudessa tuotantolaitoksessa, 
Sinebrychoffin osalta se on suunnitelmissa. 
Molemmissa tapauksissa muutto pois kau
pungista merkitsi myös tuotantotekniikan täy
dellistä modernisointia ja sen myötä työnte
kijämäärän radikaalia vähenemistä.

Helsingin kaupungin muutettua politiik
kaansa ja ryhdyttyä houkuttelemaan taas 
teollisuutta kaupunkiin olisi kiinnostavaa do
kumentoida sitä kehitystä. Niukkojen re
surssien vuoksi siihen ei kuitenkaan aina
kaan toistaiseksi ole mahdollisuuksia. VR:n 
Pasilan konepajan kokema toiminnan voi
makas rakennemuutos ja sen heijastuminen 
alueen fyysiseen ilmeeseen ja rakennus
kantaan oli myös harkittavana dokumen- 
tointikohteeksi, mutta sen toteuttamiseen ei 
saatu tarvittavia resursseja.

Näyttelytoiminta ja esinekeruu
Myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella 

on liikuttu työelämän arjen dokumentoinnin 
merkeissä - Nuutajärven lasitehtaalla tehtiin 
perusteellinen nykytason dokumentointi, jon
ka tulokset myös julkaistiin kirjana ja myö
hemmin aiheesta laadittiin näyttely Teknii
kan museoon.9 Työväenkulttuurin alaan kuu
luvaa näyttelytoimintaa ei muuten ole har
joitettu. Syynä on ensisijaisesti se, että työ

elämään liittyvän esineistön saanti kokoel
miin on ollut liian satunnaista, jotta sen poh
jalta olisi voinut laatia yleisiä näyttelyitä ai
heesta. Spesifit, jonkin kohteen työelämä- 
näyttelyt taas eivät ole Kansallismuseon 
näyttelytoimintaa ajatellen keskeisiä. Esine- 
hankinta ylipäätään on työväenkulttuurin ar
kielämän alalta yleisellä tasolla vaikeaa - 
esineen sitoo työväenkulttuuriin yleensä sen 
konteksti, ei itse esinemuoto tai -tyyppi. Esi- 
nekeruuta on kuitenkin harjoitettu mahdolli
suuksien mukaan.

Neuvontaa ja kansainvälistä 
toimintaa

Museoviraston toiminnan luonteen mu
kaisesti myös työväenkulttuurin tallennuk
sen ja alaan liittyvän museotoiminnan alalla 
on annettu pyynnöstä neuvonta- ja muuta 
asiantuntija-apua. Useimmiten on kysymys 
muun museon tai alan harrastajien opasta
misesta keruutoimintaan. Kansainvälinen 
toiminta on ollut lähinnä teoreettiselle ja me
todiselle tasolle keskittyvää kommunikoin
tia ulkomaisten kollegojen kanssa, niin kong
resseissa ja seminaareissa kuin pienimuo
toisemmissa tutkijatapaamisissa. Ulkomai
set kollegat ovat käyneet tutustumassa toi
mintaamme ja me olemme perehtyneet niin 
museo- kuin tutkimustoimintaan ulkomailla. 
Pohjoismaisiin työväenkulttuuriseminaarei- 
hin on osallistuttu vuodesta 1983 alkaen, ja 
v. 1989 toimimme tähän sarjaan kuuluvan 
Tampereella pidetyn seminaarin yhtenä pää
järjestäjänä.10 Yhteispohjoismaiseen metal
lityöläisten muistelmien keruuseen osallis
tuimme v. 1994-95 toteuttamalla keruun Suo
men osuuden yhdessä Suomen Metallityö
väen Liiton kanssa.11

Arkistoaineistoa ja julkaisuja
Työmme lopputuote on yleensä ao. koh

teeseen liittyvä aineisto käsikirjoitus- tai ke- 
ruuarkistossa12 sekä valikoiduista kohteista 
julkaisu. Julkaisusarjassamme Työväen- 
ku lttuu riju lka isu ja  on ilmestynyt tähän 
mennessä yhdeksän nidettä, kymmenes on 
valmisteilla.
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l ^ E koP ak

- Pakkauksia: museoille, virastoille, 
kunnille, kirjastoille, teollisuudelle, 
kaupalle j.n.e.
- Materiaaleina: voimapahvi, kesto- 
pahvi, aaltopahvi, kartongit, erikois
paperit
- Tuotteina: museolaatikot, valoku- 
vataskut, arkistolaatikot, varastolaa
tikot, pakkaus- ja postituslaatikot
- Soittele, teemme tarjouksen! 

EkoPak
Pyynikintie 25, 33230 Tampere, 
931-212 8468
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Aimo Minkkinen
Lenin-museon johtaja

LENIN-MUSEO ON 
TYÖVÄENPERINNETTÄ

Tampereen Työväentalo rakennettiin työ
läisten talkoovoimin vuonna 1900. Työvä
entalon suojiin keskittyi monenlaista sivis
tys- ja kulttuuririentoa. Siellä on ollut koko
uksia, kirjasto, teatteri, sanomalehden toi
mitus, urheilutoimintaa, tansseja, kahvila, 
biljardisali ja työväenopisto.

Työväenopiston oppilaat huomasivat 
1920-luvulla yllätyksekseen, että opiston sa
lissa olivat 1905 ja 1906 kokoontuneet Le
nin ja muut johtavat venäläiset vallankumo
ukselliset. Tampereen Työväenyhdistyksen 
johtokunnan kokouksessa päätettiin 24.12. 
1905: “Venäjän sosialidemokraattisen puolu
een edustajain kokousta varten myönnettiin 
huoneisto, jos he tarvitsevat käytettäväksi 
vuokrattomasti.” Vuosisadan alussa muka
na olleet veteraanit muistelivat Leninin otta
neen kokouksessa kantaa Suomen itsemää
räämisoikeuden puolesta ja luvanneen, että 
hänen johtamansa puolue tulisi tekemään 
Suomen asiassa niinkuin suomalaiset työ
läiset tahtovat.

Lokakuun vallankumouksen tapahduttua 
Pietarissa suomalaisten sosialidemokraatti
en valtuuskunnat riensivät välittömästi sopi
maan Leninin johtaman hallituksen kanssa 
Suomen itsenäistymisestä. Suomen itsenäi
syyden tunnustamisasiakirjan allekirjoittami
nen olikin neuvostohallituksen ensimmäinen 
kansallisuuspoliittinen toimenpide. Lenin lu
nasti näin Tampereen työläisille antamansa 
lupauksen.

Tampereella syntyi ajatus noiden tapah
tumien ja asioiden muistamiseksi esimerkiksi 
museon muodossa. Olihan kansalaissodan 
seurauksena syntynyt yksipuolinen ja vää
ristynyt kuva Suomen itsenäisyyteen johta
neista tekijöistä ja työväenliikkeen osuudes

ta asiaan. Lenin-museota tarvittiin mennei
syyden virallisesti hyväksytyn kaavan ky
seenalaistamiseen. Museo voi toimia kansa
kunnan muistikirjan lehtenä.

Ennen toista maailmansotaa suomalai
sessa “demokratiassa” ei voinut ääneen aja
tellakaan Lenin-museon perustamista. Ti
lanne muuttui perusteeksesi Neuvostoliiton 
lyötyä liittolaisineen natsi-Saksan ja sen liit
tolaiset. Lenin-museon perustamisajatus 
nostettiin Tampereen työväenliikkeen va- 
semmistosuunnan toimesta esiin Suomi- 
Neuvostoliitto-Seuran Tampereen osastos
sa. Osaston kuukausikokouksessa 28.2.1945 
sähköasentaja Vahlman esitti selostuksen 
vuoden 1905 bolshevikkien konferenssista 
Tampereen Työväenyhdistyksen talossa, 
missä muun muassa Lenin ja Stalin kohtasi- 
vat toisensa ensi kerran. Alustaja ehdotti, 
että osaston toimesta perustettaisiin museo- 
huone Työväentaloon, jonne koottaisiin his
toriallista aineistoa ja kirjallisuutta. Kokous 
hyväksyi esityksen.

Huhtikuun 9. päivänä 1945 SN-Seuran 
Tampereen osaston johtokunnan kokoukses
sa valittiin toimikunta kehittämään edelleen 
päätöstä museon perustamisesta. Sen jäse
niksi tulivat Lauri Suosalo, Leo Jyväkorpi ja 
edellämainittu Vahlman. Leo Suonpää otti 
yhteyttä Neuvostoliiton edustajiin Suomes
sa ja sovittiin museoaineiston saannista Neu
vostoliitosta.

Kansainvälistä yhteistyötä
Suomi-Neuvostoliitto-Seuran vuonna 

1946 perustamasta Tampereen Lenin-mu- 
seosta on vuosien myötä kehittynyt turisteja 
kiinnostava käyntikohde. Kiinnostus Lenin- 
museota kohtaan on entisestään laajentu-
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nut. Nykyisin museossa vierailee kuukau
dessa tuhatkunta kävijää. Vuonna 1995 kä
vijöitä oli 68:sta eri maasta.

Puoli vuosisataa toimineesta museosta 
on kehittynyt kansainvälistä arvostusta naut
tiva kulttuuri- ja tutkimuslaitos. Museo jär
jestää erikoisnäyttelyjen lisäksi kansainväli
siä seminaareja ja tutkijatapaamisia. Lenin- 
museo toimii oman kokemuksensakin nojal
la suvaitsevaisuuden edistämiseksi.

Komin kansallismuseon kanssa järjes
tettiin näyttely “Vankileirien saaristo”, mis
sä tuotiin esiin myös suomalaisten kohtaloi
ta Stalinin vankileireillä. Komilaiset tutkijat 
selvittivät tässä yhteydessä mm. Kullervo 
Mannerin surullisen kohtalon komilaisella 
vankileirillä. Petroskoilaisen Karjalan valtio- 
arkiston avustuksella Lenin-museossa jär
jestettiin erikoisnäyttely Edvard Gyllingistä.

Ulkomaalaisia turisteja ja tutkijoita kiin
nostavat erityisesti Suomen historialliset suh
teet Venäjään. Lenin-museo onkin järjestä
nyt esimerkiksi seminaarin Tarton rauhasta, 
jonka solmimisesta on tullut kuluneeksi 75

Tapio Tapiovaaran suunnittelema Lenin-laat- 
ta varastettiin 1996 tammikuussa. Se saatiin 
takaisin kesällä 1996. Kuva: Lenin-museo.

vuotta. Museossa on ollut useita näyttelyitä 
YYA-sopimuksesta ja sen historiallisesta 
taustasta.

Myös Lenin ja bolshevismi poliittisena 
ilmiönä ovat jatkuvasti kiinnostavia aiheita. 
Lenin-museossa pidettiin seminaari “Lenin - 
syyllinenkö?”. Siinä suomalaiset ja venäläi
set Lenin-tutkijat selvittelivät Leninin kiistan
alaista historiallista merkitystä. Lenin-mu- 
seon seminaarissa on pohdittu Leninin kir
jan “Valtio ja vallankumous” visioita. Bolshe
vismi poliittisena suuntauksena nousee esiin 
kansainvälisessä Venäjän ja Itä-Euroopan 
maiden tutkijoiden maailmankokouksessa 
vuonna 2000 Tampereella, jonne odotetaan 
paria tuhatta osanottajaa ympäri maailmaa. 
Esimerkkejä Lenin-museon kansainvälises
tä yhteistyöstä löytyisi satoja.

Lenin-museon tehtävä
Toimintaympäristössään tapahtuneen ra

dikaalin muutoksen takia Lenin-museo on 
joutunut kyseenalaistamaan oman olemas
saolonsa oikeutuksen. Lehtien yleisönosas
toissa käytiin 80- ja 90-luvun vaihteessa 
osin rajukin keskustelu Tampereen Lenin- 
museon sulkemisesta. Lenin-museo kesti 
tuon kiirastulen, jonka yhteydessä museota 
hiillostettiin vielä taloudellisestikin.

Kaj Kalin on todennut osuvasti:”Museo, 
jolla on voimaa ja uskallusta suunnata epäi
ly omiin perusteisiinsa, tulee löytämään... 
radikaalin perusteettomuutensa. Ja siten 
myös myöhäismodernin vapautensa.” (Juli
us 7/1996). Lenin-museo on todellakin saat
tanut itse asiassa hengittää vapautuneesti 
vasta postkommunistisessa maailmassa.

Matti Wuori on oikein huomauttanut, että 
postmoderni ihminen on vieraantunut kai
kista menneisyyden suurista tarinoista ku
ten sosialismi ja kommunismi niin, että voi 
suhtautua niihin kiihkotta, pelkällä museaa
lisella uteliaisuudella ja neutraalilla intohi- 
mottomalla kiinnostuksella, jopa pieteetillä. 
Museon tarkoituksena on sysätä liikkeelle

20



TYÖVÄENTUTKIMUS 1996

museokävijän omaa ajattelua. Leninismiä 
on kylläkin nimitetty “intellektuellien huu
mausaineeksi” .

Lenin-museo ei ole hautamuistomerkki 
eikä Lenin-mausoleumi. Se ei ole aatteen 
hautausmaa. Silloin se olisi jo kuollut. Mu
seossa saa toki tarvittaessa harjoittaa itsen
sä ja menneisyytensä kanssa psykoterapeut
tista muistelu- ja surutyötä, terapeuttista puh- 
distautumisriittiä menneestä.

Toisaalta museossa voi jättää hilpeät jää
hyväiset menneisyydelle. Museotyössä voi
daan hyödyntää sitä inhimillistä piirrettä, että 
vanhat vaatteet, aatteet ja kuvat ovat ajan 
myötä muuttuneet jotenkin koomisiksi, pa
rodiaksi. Museo voi näyttää menneen todelli
suuden räikeässä valaistuksessa ja odotta
mattomasta kulmasta. Saatetaan synnyttää 
ahaa-elämyksiä: “keisarilla ei ollutkaan vaat
teita tai aatteita”. Menneisyyden haudanva
kavat totuudet saatetaan kyseenalaistaa ja 
asettaa epäilyttävään valoon. Satiiri, ironia 
ja karikatyyrit voivat tehostaa vaikutelmia.

Lenin-museo ei ole aatteen museo, ai
nakaan pelkästään, koska aate yksinkertai
sesti ei pysy museossa. Siitä on osoitukse
na esimerkiksi kolmenkymmenen miljoonan 
venäläisen äänestyskäyttäytyminen.

Lenin-museon tehtäväksi on täsmentynyt 
Leninin elämään ja toimintaan sekä Venä
jän/Neuvostoliiton historiaan liittyvän aineis
ton kerääminen erityisesti siltä osin, mikä 
koskettaa suhteita Suomeen ja suomalai
siin.

Valtaosa museon työstä ei suoranaisesti 
näy ulospäin. Paljon työtunteja kuluu esimer
kiksi 50 vuoden aikana kootun erikoiskirjas
ton, arkiston ja esineistön luokittelemiseksi 
ja hoitamiseksi. Tietoyhteiskunnassa perin
nettä ja historiaa dokumentoivien ja tutkivi
en laitosten merkitys kasvaa. Näin myös 
Lenin-museon dokumentaatio- ja tutkimus
toiminnan tarve on huomattavasti lisäänty
nyt.

Suomalaisen Internet-lehden toimitus on 
valinnut Lenin-museon Internet-sivut (http:// 
www.tampere.fi/culture/lenin/lenina1 .htm)

kymmenen mielenkiintoisimman suomalais- 
sivun joukkoon. Virtuaalisessa Lenin-muse- 
ossa vierailee kuukausittain satoja kävijöi
tä.

Lenin-museo asettaa yleisön nähtäväksi 
Lenin-museossa Tampereella ja muissa 
näyttelypaikoissa Suomessa Leninin elä
mäntyötä ja Venäjän/Neuvostoliiton histori
aa kuvaavaa erityisesti Suomen ja Venäjän/ 
Neuvostoliiton suhteisiin liittyvää kuva-, do
kumentti-, esine-, taide- yms. aineistoa. Le
nin-museossa suoritetaan ja edistetään Le- 
niniin kohdistuvaa ja läheisesti hänen elä
mäntyönsä piiriin liittyvää tutkimusta sekä 
muutoinkin eri keinoin pyritään edistämään 
Leninin sekä Venäjän/Neuvostoliiton histo
rian tuntemusta Suomessa. Suomi-Venäjä- 
Seuran omistamana laitoksena Lenin-mu
seo pyrkii hälventämään irrationaalisia Ve
näjä-pelkoja.

Tänä vuonna on erityisesti nuorisoa kiin
nostanut kirjailija Rosa Liksomin keräämä 
“Sovjet design”-näyttely, kun neuvostokau- 
den esineet ovat muuttuneet museokohteiksi. 
Tässä tulee esiin myös Lenin-museon tal- 
lennevastuun laajentuminen osin kokonai
sen historiallisen aikakauden eli neuvosto
sosialismin symbolimaailman ja esineistön 
säilyttämisen ja esilletuomisen suuntaan.

Museossa on alettu kiinnittää entistä 
enemmän huomiota esineistön ohella myös 
ilmiöiden ja asioiden esilletuomisen haas
teisiin. Kuinka kokonaista historiallista aika
kautta voi tuoda lähemmäksi nykyihmistä? 
Kuinka voidaan hyödyntää aistimaailman eri 
puolia: tuoksuja, hajuja, ääniä, koskettelua, 
tunteita? Miten loihtia tietyn ajan ja paikan 
tunnelma esiin?

Kommunismin romahdettua kokonainen 
aikakausi, jonka keskeinen hahmo oli Le
nin, on siirtynyt historiaan. Sen paikka on 
museossa. Neuvostovallan aikakauden esi
neistön, symbolien ja dokumenttien tallen
taminen, säilyttäminen ja näytteillepano on 
noussut erityisen haastavana Tampereen 
Lenin-museon eteen, kun se on jäänyt maail
man ainoaksi Lenin-museoksi.
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Lenin työväenjohtajana
Museossa on viime vuosina jouduttu te

kemään entistä enemmän erikoisnäyttelyitä 
Lenin-kuvan täsmentymiseen ja uuteen Ve
näjällä avautuneeseen arkistoaineistoon pe
rustuen. Tästä on järjestetty erikoisnäyttely 
“Leninin poliittinen testamentti” sekä näyt
tely Leninin viimeisistä elinvuosista. Myös 
Leninin käyttämiä alkuperäisiä esineitä on 
saatu Tampereelle esille suljetun Lenin-kes- 
kusmuseon varastoista Moskovasta.

Itä-Euroopan entisissä sosialistisissa 
maissa ja Venäjällä tapahtuneet nopeat po
liittiset muutokset ovat romahduttaneet 
muun muassa myös kommunististen puolu
eiden ylläpitämän Lenin-kultin. Se syntyi heti 
Leninin kuoleman jälkeen. Stalin käytti ove
lasti omiin tarkoituksiinsa neuvostoliittolais
ten kunnioitusta Leniniä kohtaan. Lenin-mau- 
soleumin miljoonat kävijät eivät ole suin
kaan pakosta seisoneet Punaisen torin halki 
kiemurtelevassa jonossa. Heti “kansojen 
isän” kuoltua mausoleumissa oli Leninin rin
nalla paikka myös Stalinille. Stalin rakensi 
itsestään Lenin-myytin avulla henkilökuvin 
ja palvonnan kohdetta. Hänen elinaikanaan 
usein toistettu iskulause oli “Stalin on tä
män päivän Lenin”. Stalin toteutti kohtalo
kasta poliittista linjaansa väittäen nojautu
vansa Leninin opetuksiiin. Leniniä siteerat
tiin tarkoin valituista kohdista. Leninin pyhit
tämisen myötä kanonisoitiin myös hänen 
ajatteluperintönsä.

Tällöin vaiettiin tarkkaan siitä, kuinka 
Lenin inhosi oman henkilönsä korostamista, 
puhumattakaan palvomisesta. Tämä antaa 
osviittoja myös Lenin-museon toimintatyy- 
lille. Lenin kielsi esimerkiksi kaikki suosion
osoitukset 50-vuotispäivänään ja patisti on
nittelijat töihin.

Leninin ja Stalinin suhtautumistapojen ja 
luonteiden eroa kuvaa mielenkiintoisella ta
valla Stalinin oma kertomus hänen vaikutel
mistaan, kun hän tapasi Leninin ensi kerran 
Tampereella joulukuussa 1905. Stalin toivoi 
saavansa nähdä puolueen vuorikotkan, suur
miehen, joka ei ole suuri ainoastaan poliitti
sesti, vaan myöskin ulkonaisesti. Hän oli 
kuvitellut mielessään Leninin jättiläiseksi, ko

meaksi ja edustavaksi. Pettymys oli valta
va, kun Kaukasukselta saakka Eurooppaan 
ensi kertaa tullut uusi puoluetyöntekijä sai 
nähdä miehen, joka ei kerrassaan miten
kään eronnut tavallisista kuolevaisista.

Stalinin mielestä vaikutuksen tekevää ja 
kunnioitusta herättävää olisi ollut se, että 
“suurmiehen” piti tavallisesti myöhästyä ko
kouksista niin, että kokouksen osanottajat 
odottelisivat hänen ilmestymistään sydän 
kurkussa.

Stalinin pettymys oli Tampereella syvä, 
kun hän sai tietää, että Lenin oli tullut koko
ukseen ennen muita edustajia ja oli nykyi
sen Lenin-museon salin nurkkaan vetäyty
neenä aivan tavallisessa tuttavallisessa kes
kustelussa normaalien konferenssiedustajien 
kanssa.

Tämä Stalinin oma tunnelmakuvaus 
Tampereen-tapaamisesta ilmentää erin
omaisesti hänen ja Leninin eroa ihmisinä ja 
puoluejohtajina. Stalin oli äärimmäisen tark
ka seremonioiden ja imagonsa suhteen. 
Farssimaiseen huippuunsa paraatimaisuus 
vietiin Neuvostoliitossa Brezhnevin kaudel
la. Lenin-museot olivat yksi osa tätä paraa- 
tikulissia.

Lenin itse oli sitä mieltä, että paras tapa 
“surmata” poliitikko on hänen muuttaminen 
ikoniksi, pyhäinkuvaksi. Tässä mielessä Sta
linin ensimmäinen uhri oli Lenin. Stalinin 
aikana luotiin jopa oma erikoinen taidelaji - 
Leniniana. Leniniä sai ja piti kuvata taitees
sa vain Stalinin antamissa puitteissa ja oh
jeiden mukaisesti. Tämä orjuutti myös neu
vostoliittolaisten Lenin-museoiden näyttely
toimintaa ja sitä tyrkytettiin Tampereenkin 
Lenin-museolle.

Tampereen Lenin-museossa saatu käy
tännön kokemus osoittaa, että nimenomaan 
Lenin on ollut yksi neuvostohistorian val
keista läikistä. Tehtäväksi on asettunut kuo
ria Leninin päälle vuosikymmenien aikana 
kasatut mytologian kerrokset, löytää kipsi
veistosten takaa todellinen historiallinen ih
minen ja kertoa hänen ajatuksistaan ja toi
minnastaan totuudenmukaisesti.

Venäjällä Leniniin suhtaudutaan musta
valkoisesti; joko pyhimyksenä tai sitten pa
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holaisena. Lenin-patsaita on kaadettu ja hä
vitetty. Lenin-museot on suljettu.

Neuvostoliitossa Lenin-museot olivat 
NKP:n Keskuskomitean alaisia aatteellisen 
kasvatustyön keskuksia. Niitä oli ympäri 
maata lähes 50. Useimmiten ne olivat sa
man muotin ja dogmin mukaisia ja toistivat 
näyttelyaineistoiltaan toinen toistaan. Elo
kuun vallankumous Moskovassa 1991 nol
lasi museoiden yli 60 vuotta jatkuneen “nuo
rison ideologisen kasvatustyön leninismin 
hengessä” ja museot lakkautettiin NKP:n ja 
sen muiden laitosten tavoin.

Tampere ja työväenperinne
Tamperelaiset perustivat Lenin-museon. 

He ovat myös pitäneet sen pystyssä. Lenin- 
museon puoli vuosistaa kestäneeseen toi
mintaan sisältyy suunnattomasti vapaaeh
toistyötä ja entusiasmia. Esimerkiksi Veikko 
Veilahti toimi Lenin-museon johtokunnan pu
heenjohtajana neljännesvuosisadan. Nyky
ään museon johtokunnan puheenjohtajana 
toimii professori Olli Vehviläinen.

Lenin-museo on alettu mieltää tampere
laiseksi imagotekijäksi. Sen originaalisuus, 
omaperäisyys ja ainutlaatuisuus tunnuste
taan yhtä yleisesti kuin mustan makkarankin. 
Lenin-museo tuo esiin tamperelaista työ

Kuuluisia vieraita Lenin-museossa v. 1957: 
Virolainen, Bulganin, Juvonen (Lenin-muse
on johtaja), Hrustsev, Gromyko, Pekka Tiili
kainen ym. Kuva: Lenin-museo.

väenperinnettä yhdessä Työväen keskus
museon, Amurin Työläismuseokorttelin ja 
Tampellan alueelle valmistuvan Vapriikki- 
museokeskuksen kanssa. Ne ovat indust
rialismin kauden ja sen ilmiöiden erinomai
sia ilmentäjiä ja tallentajia jälkipolville. Täs
tä museokokonaisuudesta on muodostumas
sa loistava helmi suomalaiseen museoket- 
juun.

Tampere jätti myös Leniniin lähtemättö
män muiston. Hän muisteli vaimonsa Krups- 
kajan kanssa Tampereella käyntiään vielä 
vuonna 1922 sairasvuoteellaan. Tampere 
oli vuosisatamme alussa merkittävä työväen- 
keskus. Tampereella luetussa “Punaisessa 
julistuksessa” oli Leninin mielestä “oikea me
lodia”. Tamperelaiset työläiset suojelivat Le
niniä ja hänen venäläisiä tovereitaan. Kuu
luisin pakolainen Suomessa ja Tampereella 
on ollut Lenin. Tampereelta hän sai turva
paikan. ■
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Kimmo Kestinen
Työväen keskusmuseo

TIETOTEKNIIKAN UUDET 
MAHDOLLISUUDET 
TYÖVÄENPERINTEEN 
TALLENNUKSESSA
Sähköinen viestintä kehittyy huimaavaa vauh
tia. Viimeiset vuodet ovat olleet Internetin 
voittokulkua, eikä tämän kehityksen seura
uksista vielä voida tietää tarkasti. Samalla 
kun verkostoituminen etenee monella tasol
la, laitekanta kehittyy nopeasti, ja  tehtävät, 
jotka eilen vielä olivat hitaita ja  hankalia to
teuttaa, ovat tänään nopeita ja  helppoja. Mitä 
tämä tarkoittaa perinteentallentajille?

Internet on perusteiltaan tietokoneita 
käyttävien ihmisten välille luotu kontaktipin
ta, jonka avulla erilaista digitaalisessa muo
dossa olevaa tietoa voidaan siirtää nopeasti 
paikasta toiseen ilman suuria fyysisiä estei
tä. Tieto siis siirtyy digitaalisessa muodossa 
esimerkiksi mantereelta toiselle vain muu
tamassa sekunnissa. Pullonkaulaksi muo
dostuu lähinnä se, että perinnelaitosten tal
lentama materiaali on valtaosaltaan yhä 
ns. analogista: fyysisiä esineitä, valokuvia, 
asiapapereita, kirjoja, ääninauhoja. Mutta 
lähes kaikki perinnelaitokset tallentavat tie
tojaan tietokoneelle digitaalisesti, joten jo 
nyt on syntynyt isoja aineistoja, joista sekä 
muut perinnelaitokset että myös suuri yleisö 
hyötyisi, jos ne olisivat yleisesti selailtavissa.

Internetin hyötykäyttöä voidaan ajatella 
jaoteltavan seuraavanlaisella tavalla: 1) säh
köposti (henkilöltä henkilölle, henkilöltä ryh
mälle), 2) tietojen selaus muissa Internettiin 
kytketyissä tietokoneissa (WWW ja gopher 
-ohjelmien avulla), 3) ohjelmien käyttö muis
sa Internettiin kytketyissä tietokoneissa

(esim. yliopistojen kirjastojen etäkäyttö) ja 
4) tiedostojen siirto. Näistä tärkeimmäksi 
nousee sähköposti, jossa yhdistyy kirjeen 
muoto puhelinvastaajaan: henkilö saa pos
tinsa välittömästi, vaikka välissä olisi valta
meri, mutta hän voi lukea sen silloin kun se 
hänelle itselleen sopii.

Tämän hetken muoti-ilmiö on WWW eli 
"maailmanlaajuinen verkko" World-Wide- 
Web. Se on syntynyt puolittain vahingossa 
Sveitsissä sijaitsevassa CERNin tutkimusla
boratoriossa. Ennen WWW-boomia Internet 
oli etupäässä yliopistojen ja muutamien tut
kimuslaitosten hyväksikäyttämä verkko, jos
sa oli kuitenkin periaatteessa kaikki nyky
äänkin käytettävät ominaisuudet. Kaupalli
set markkinat vierastivat sitä "vaikeana" ja 
epäkaupallisena foorumina. WWW on nyt 
kuitenkin ikäänkuin kääräissyt houkuttele- 
van karkkipaperin Internetin ympärille. Ide
ana on hypertekstilinkkejä seuraten lukea 
digitaalista kirjaa, jonka sivut ovat siroteltuna 
ympäri maailmaa. Hypertekstin lisäksi käyt
täjiä viehättää WWW:n graafisuus - näyttä
vyys, johon monissa paikoissa on panostet
tu. Aluksi sivuja loi tiedeyhteisö, sitten yli
opistojen opiskelijat ja melko pian myös eri
laiset kaupalliset yritykset, ja nykyään 
WWW:ssä selailtavana olevaa tietoa on 
valtavasti kaikenlaisista asioista - olkoonkin 
että suuri osa "tiedosta" on vanhaa tai muu
ten vain väärää tai epäolennaista. Ilman ns. 
hakukoneita ei ole juuri toiveitakaan löytää 
itseä kiinnostavia sivuja.
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Welcome to the Spoon Collective's Marxism List

MARXISM is an electromc forum for discussion and expenmentation rooted in both die work of Karl Marx and, more 
generally, the tradition(s) diat work has tnsptred since. MARXISM is an open list - ali interested parties are invited and 

: encouraged to participate

The mailing address of the list ts marxism @lists. viliage. Virginia. edu Use das address to post messages, lmtiate or contmue 
dtscussion etc

The admnastrative address is majordomo@ksts.viifag9.virgwia.etiu. Use das address for ali administrative funcdons. Ifyou 
have any questions, don't hesitate to ask one of die moderators

Virgian yliopiston Institute 
for Advanced Technology in 
the Humanitles pitää yllä 
marxismia käsittelevää  
sähköistä keskusteiulistaa. 
Ohessa sen WWW-esittely- 
sivu Netscape Navigator 2.0 
ohjelman avulla avattuna.

Suomalaisista poliittisista puolueista sekä 
SDP:llä että Kokoomuksella on verkossa 
toimivat puolueosastot. Monella muullakin 
poliittisella järjestöllä tai sellaisen jäsenellä 
on verkossa kotisivuja. Työväen sivistyslii
tolla ja SAK:lla on omat palvelimensa ver
kossa. Useilla ulkomaisilla ja kansainvälisil
lä poliittisillä järjestöillä on myös omia pal
velimia ja sivuja.

Työväen perinnelaitoksista ensimmäiset 
"virtuaaliset" laitokset ovat Työväen kes
kusmuseo ja Työväenliikkeen kirjasto. Työ
väen keskusmuseo aikoo tulevaisuudessa 
perustaa oman palvelimen, mutta sivuja on 
voinut jo ennakkoon silmäillä allekirjoitta
neen tunnuksen alta yliopiston palvelimesta. 
Alan tutkijoiden ja harrastajien yhdysside 
Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura (THPTS) on perustanut kotisivunsa 
Helsingin yliopiston palvelimeen.

Suomessa monet muutkin museot ja 
muut perinnelaitokset ovat perustaneet 
sivujaan. Ensimmäisenä "uutiskynnyksen" 
ylitti Alvar Aalto-museo Jyväskylästä talvel
la 1994. Yleensä kyseessä on ollut kuitenkin 
lähinnä matkailullisen tiedon välittäminen 
eri kaupunkien palvelimista. Joidenkin lai
tosten sivujen luonti on voitu tehdä opinnäy
tetyönä, kuten esim. Lenin-museon sivut 
Tampereen yliopistossa. Joidenkin museoi
den, mm. Keski-Suomen maakuntamuse

on, Mobilia tieliikennemuseon sekä Lusto - 
Suomen Metsämuseon ja metsätietokeskuk- 
sen sivuilla on laajaa informatiota, ja ky
seisten museoiden henkilökuntiin voidaan 
saada myös sähköpostiyhteys. Kattavinta 
listaa suomalaisista www-museoista pitää 
Riitta Ylönen, joka toimii parhaillaan mu
seoviraston suunnittelusihteerinä. Toinen pe- 
rinnelaitosten kotisivuja kerännyt on Mari 
Jalava.

Museoliitollakin on omat sivunsa, joiden 
välityksellä myös muut kuin jäsenmuseot 
voivat tutustua tämän toimintaan.

Arkistolaitoksen osalta Kansallisarkisto on 
toiminut ensimmäisenä, ja sen sivuille on 
tarkoitus liittää myös muiden arkistojen 
yksityisarkistotietoja. Kirjastolaitos puoles
taan on jo pitkään harrastanut verkottumista, 
ja esim. useimpiin yliopistollisiin kirjastoihin 
pääsee verkkojen avulla selaamaan niiden 
tietokantoja.

Eräänlainen keskus Suomessa historial
lisen tiedon välittämiseen on Turun yliopis
ton historian laitoksen "Suomen Historian 
Elektroninen Keskus". Täältä on myös linkki 
Jari Sedergrenin ylläpitämään listaan ulko
maisista historiapalvelimista, josta tosin moni 
alkaa olla jo "vanhentunut".

Muiden maiden työväenperinnelaitoksista 
mainittakoon Arbetets Museum, jonka sivua 
tosin ei ole aikoihin päivitetty, ja IISG:n si-
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vut, jotka hiljattain käännettiin englanniksi. 
Saksalainen Hampurissa toimiva Museum 
der Arbeit on myös tullut vahvasti mukaan 
Internettiin.

Osuustoiminnasta kiinnostuneille on Kan
sainvälisellä Osuustoimintaliitto perustanut 
oman kotisivunsa. Vanhin osuustoiminnan 
historiaa tallentava Rochdalen Pioneerien 
museo on myös saanut oman sivunsa Man- 
chesterissä. Kattava - joskaan ei täydellinen 
- luettelo maailman www-museoista löytyy 
"Virtuaalisesta kirjastosta".

Sähköpostiosoite-esimerkkejä:
Kimmo Kestinen otkike@uta.fi
Työväenliikkeen kirjasto perinne@tsl.fi
Museoliitto museoliitto@sml.pp.fi
Mobilia mobilia@mailhost.great.fi
Lusto lusto@lusto.fi
IISG inf.gen@iisg.nl ("general information")
Museum der Arbeit mda@kulturbehoerde.hamburg.de

Tekstissä mainittuja fia muitakin! kotisivuja:
SDP (virallinen) http://www.sdp.fi/
SDP (Oodin ylläpitämä) http://www.tky.hut.fi/~oodi/SDP/
TSL http://www.tsl.fi/
SAK http://www.sak.fi/
Työväen keskusmuseo http://www.uta.fi/~otkike/keskusmuseo.html
Työväenliikkeen kirjasto http://www.tsl.fi/~perinne/tlk/
THPTS http://www.helsinki.fi/jarj/thpts
Lenin museo http://www.tampere.fi/culture/lenin/lenina1.htm
Alvar Aalto museo http://jkl21.jkl.fi/aalto/
Keski-Suomen museo http://www.jkl.fi/ksmuseo/ksmuseo.htm
Lusto http://www.lusto.fi/
Mobilia http://www.great.fi/~mobilia/
Riitta Ylösen lista http://www.jyu.fi/~ylrika/museot.html
Mari Jalavan lista http://www.wakkanet.fi/~mari/museot.htm
Finlandia Netin museolista http://www.finlandia.odin.fi/kulttuuri/museot.html
Museot paikkakunnittain http://www.karelmedia.sci.fi/museot/museolis.htm
Museoliitto http://www.kreusa.fi/Museoliitto
Museovirasto http://www.nba.fi/
Kansallisarkisto http://www.narc.fi/
Historian opett.. linkkilista http://kala.jyu.fi/vkoulu/jyvaskyla/VIITANYA/histlink.htm
SHEK http://www.utu.fi/hum/historia/shek/
Jari Sedergren http://www.helsinki.fi/~sedergre/history.html
Arbetets museum http://www.telemuseum.se/museer/Arbetets/Home.HTML
Museum der Arbeit http://www.hamburg.de/Behoerden/Museen/mda/
IISG http://www.iisg.nl/
Albert Dock http://www.connect.org.uk/merseyworld/albert/
KOL http://www.co-op.org/
Rochdale http://www.u-net.com/manchester/tourist/rochdale/home.html
Virtual Library, museot http://www.comlab.ox.ac.uk/archive/other/museums.html

Työväen keskusmuseo on käynnistämäs
sä omaa keskusrekisteriprojektiaan, ja sa
malla ollaan käynnistämässä myös kansal
lista ja kansainvälistä yhteistyötä vastaavi
en laitosten kanssa tietoverkkojen avulla. 
Museoiden osalta on käynnissä myös hanke 
Multimedia access to Europe's Cultural 
Heritage, johon mukaan liittyvät museot si
toutuvat edistämään eurooppalaisen kult
tuuriperinnön digitalisointia ja kehittämään 
yhteiskäyttöä edistäviä ratkaisuja. g
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Erkki Koljonen
Tampere

MUISTATKO 40-LUVUN?
Eläkkeensaajien Pirkkalan yhdistyksen 
opintokerhon jännittävä museoprojekti

Työväen Sivistysliitto TSL ry on tuotta
nut opintoaineiston MUISTATKO 40-LU- 
VUN? Varsinkin eläkkeensaajien yhdistys
ten opintokerhotoiminnassa se on saanut 
myönteisen vastaanoton ja herättänyt muis
toista monia mielenkiintoisia yksityiskohtia. 
Eivätkä ne muistelot ole yksin sodan mur
heellisia kuvia vaan myös jälleenrakentami
sen ja uuden elämän viriämisen muistoja.

Pertti Rajalan käsinkirjoittamassa aineis
tossa käydään läpi kaikki 40-luvun pääta
pahtumat vuosittain, jolloin aineistoa käyt
tävän on helppo elää omaa nuoruuttaan tai 
lapsuuden aikaansa uudelleen ja katsella 
sitä ajan perspektiivistä muistellen ja ym
märtäen miten suuremmistakin vaikeuksis
ta selvittiin.

Eläkkeensaajien Pirkkalan yhdistyksen 
opintokerho valitsi myös aiheen opintoker
honsa opintoaineistoksi. Alkuun he eivät tien
neet millaisen tuloksen tuo heidän tutkiva ja 
tuottava opintokerhonsa sai aikaan. Opinto
kerho aloitti toimintansa huhtikuussa 1995 
ja päätti työskentelyn edustavaan näytte
lyyn marraskuussa samana vuonna. Se työs
kenteli yhdessä 52 tuntia ja kokoontui 24 
kertaa. Opintokerhoon osallistui aktiivisesti 
yhteensä 10 henkeä ja tasa-arvoasia toimi 
hyvin, sillä sekä miehiä että naisia oli muka
na viisi.

Opintokerhon työskentelyn aikana ker
holaiset kävivät läpi omia säilöjään niin pii
rongin laatikoista, komeron hyllyiltä, vinteiltä 
että kellareista. Toiminnan edetessä yhä li
sää materiaalia löytyi, mummun ja vaarin 
varastot käytiin läpi ja jaetuista kuolinpesistä 
muistettiin esineitä, jotka olivat nyt veljen 
tai sisaren perheen hallussa.

Aiheen mielenkiinnosta johtuen siitä kes
kusteltiin myös ystäväpiirissä, ja kas kum
maa - lisää materiaalia löytyi heidän hallus- 
taan. Kerhokokouksiin tuotiin esineitä, ajan
kohdan lehtiä Hakkapeliittaa, Apua ja Viik
kosanomia ym. Taisipa olla mukana Sirpale 
ja Perjantaikin. Sodasta lähetetyt kirjeet ja 
kortit saivat uuden arvon ja varsinkin sen
suurin läpikäynyt materiaali puhutti kovin.

Vaikka sota-aika oli voimakkaasti esillä 
eri vaiheissaan, niin jälleenrakentamiskausi 
vuosikymmenen loppupuolella toi esiin läm
pimimmät muistelot. Useampi osanottaja oli 
kokenut tuohon aikaan sen oikean löytämi
sen, tansseissa käynnit, perheen perusta
misen ja ensimmäisten lasten syntymisen, 
evakkomatkalla olleiden kiinteän uuden si
joituksen löytymisen, täystyöllisyyden jne.

Opintokerhon toiminnan aikana työsken
tely tiivistyi ja uusia ideoita syntyi. Muisteltiin 
sota-ajan lauluja ja 40-luvun tanssimusiik
kia. Alettiin hyräillä mieleen muistuvia sä
veliä ja toinen muisti sanojakin ja kas kum
maa, sieltä piirongin laatikostahan löytyi van
ha lauluvihko, josta noita lauluja löytyi enem
mänkin.

Hyräilyistä rohkaistuneina huomattiin, että 
lähes kaikki opintokerholaiset omasivat sie
dettävän lauluäänen ja pian oli koossa ker
holaisten oma "kööri" LAAVULAULAJAT. Ai
heesta innostuttiin lisää, saatiin haitarisäes- 
tys, esiinnyttiin oman yhdistyksen juhlissa ja 
harjoiteltiin niin sota-ajan kuin aikaan liitty
vää iskelmämusiikkia. Innostui kasvoi, ja 
kuinka ollakaan lopulta oltiin nauhoitusstu- 
diossa ja harjoiteltu ohjelmisto oli nauhalla 
ja halukkaiden saatavilla.

Syksyn mukana vahvistui halu koota 
myös löytyvistä 40-lukuun liittyvistä esineis
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MUISTATKO 40-luvun? Pirkkalan eläkkeensaajien omakohtaisesti elettyä historiaa 
museonäyttelynä. Interiööri 40-luvulta. Kuva: Pentti Visa, Työväen keskusmuseo.

tä oma näyttely. Hämäläinen sanonta, kun 
toimeen tartutaan, kävi taas kerran toteen. 
Marraskuun puolenvälin jälkeen oli pystys
sä Pirkkalan Suupassa opintokerhon kokoa
ma näyttely: MUISTATKO 40-LUVUN? Oli 
sota-ajan varusteita ja puhdetöitä, kenttä
postia ja Hakkapeliittoja ja kaiken symboli
na rikkiammuttu kypärä, jonka aukoista kas- 
voivat tulevaisuuden kukat. Oli 40-luvun koti 
kiikkustuoleineen, narisevina hetekoineen, 
gobeliineineen ja kreppipaperiverhoineen ja 
tietenkin taustalla myös pimennysverho. Oli 
näytteitä paperinarusta tehdyistä vaatteista 
ja puupohjaisista paperi kengistä. Kaiken li
säksi oli kanttiini, jossa tarjoiltiin aitoa korvi
ketta ja sakkariinimehua höysteinään pula- 
ajan korput ja sahanpurukakkuviipaleet. So
keri oli pilkottu ajan tapaan niin pienen pie
niksi mureniksi, että korttiannos oli riittänyt 
kuukauden ajaksi. Leivonnaiset oli tehty ajan 
keittokirjan ohjeiden mukaan.

Näyttely sai erinomaisen vastaanoton 
pirkkalaisten keskuudessa ja aukiolopäiviä 
piti lisätä. Siihen kävivät myös tutustumas
sa monet koululuokat historian tunneillaan 
ja näin saatiin myös kosketuspintaa isovan
hempien nuoruuden elinympäristöön ja elä
mäntilanteisiin.

Näyttelyn herättämä mielenkiinto herätti 
Eläkkeensaajien ja Työväen Sivistysliiton 
Pirkanmaan piirien ja niiden jäsenjärjestöjen 
keskuudessa ajatuksen näyttelyn kierrättä
misestä koko Pirkanmaan alueella. Niinpä 
lähdettiin yhdessä kehittelemään ajatusta 
eteenpäin ja pyydettiin lisäavuksi Työväen 
keskusmuseon asiantuntemusta. Näyttely 
koottiin uudelleen kesän ajaksi Työväen 
keskusmuseoon ja sen jälkeen se kootaan 
eri puolille Pirkanmaata paikallisten eläk
keensaajien yhdistysten ja opintojärjestöjen 
toteuttamina ja valvomina kahden viikon ryt
millä. ■
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Jarmo Linden
valt. maist., kulttuuriministerin erityisavustaja

TARVITAANKO SUOMEEN 
KULTTUURIMINISTERIÖ?

Mitä on kulttuuri? Art for art's sake? Vai 
pitäisikö 70-luvun tyyliin huutaa "Taide kan
saa palvelemaan"? Onko Paavo Haavikon 
kauhistelema konetieto- ja huuhaakulttuuri 
kulttuuria lainkaan? Kulttuuri voidaan ym
märtää suppeasti sivistyneenä korkeakult
tuurina tai toisena ääripäänä laajasti kaik
kena sinä, mikä on ominaista ihmiselle yh
teiskunnallisena olentona. Kulttuuria on siis 
vaikea määritellä. Se on kuin norsu - vaikea 
sanoin kuvattavaksi, mutta kun se tulee 
metsäpolulla vastaan, sen kyllä tunnistaa... 
Lienee parempi jättää kulttuurikäsite hyvin 
väljäksi kuin ryhtyä mihinkään "hyönteis- 
diagnoosiin".

Kulttuuritoimintojen merkitys yhteiskun
nassa on jatkuvasti kasvussa. Kulttuurin voi
mana on ihmisten arki, yhteisöllisyys, luo
vuus ja erilaiset elämäntyylit. Kulttuuri on 
kansainvälistyvässä maailmassa - jossa 
kansallisvaltiot murenevat - identiteettimme 
perusta. Kulttuurin merkitys elinvoimaisuut
ta, työllisyyttä ja eri alueiden kiinnostavuut
ta lisäävänä lähteenä lisääntyy jälkiteolli
sessa, verkostoituvassa tietoyhteiskunnas
sa. Henkiselle kasvulle ei ole rajoja eikä se 
rasita luonnontaloutta kuten aineellinen tuo
tanto. Kulttuuritoiminnat työllistävät yhä use
amman. Taloudellisessa mielessä kulttuuri
teollisuuden merkitys on esimerkiksi 
USA:ssa jättänyt autoteollisuuden taakseen. 
Kulttuuriteollisen tuotannon ja kulttuuripal
veluiden kansantaloudellinen merkitys kas
vaa yhä enemmän, kun tuotannon painopis
te edelleen siirtyy esineistä symbolien ja 
palvelusten suuntaan.Teknologinen kehitys 
synnyttää uusia taidemuotoja, tietoverkot 
suorastaan huutavat kulttuurista sisältöä.

"Kulttuuri ei ole pelkkää ylellisyyttä, vaan 
olennainen osa yhteiskuntaelämää", vakuutti 
jo vuonna 1972 kultuuriministeri Pentti Ho
lappa Finlandiatalolla järjestytyssä Euroo
pan kulttuuripolitiikan konferenssissa.

Tarvitaanko merkitykseltään kasvavien 
kulttuuriasioiden hoitamiseen sitten valtion 
keskushallinnossa oma ministeriö? Maalis
kuun 1996 alusta eläkkeelle jäänyt opetus
ministeriön kulttuuriosaston ylijohtaja, fil.tri. 
Irmeli Niemi selvitteli kysymystä viime ke
vään aikana konsulttityönä ja päätyi esittä
mään kulttuuriministeriön perustamista eli 
käytännössä nykyisen opetusministeriön ja
kamista kahtia. Kulttuurin hallinnoiminen on 
osittain jo itsessään ristiriitainen ajatus, kos
ka kulttuurielämään liittyy jo olemuksellisesti 
tietty anarkisuus, vapaa luovuus. Tarkkaan 
hallinnoitu laitoskulttuuri ei ole aina ollut in
nostava esimerkki, tarkastellaanpa vaikka
pa kunnallisten laitosteattereiden ongelmia. 
Niemen mielestä kulttuuritoiminnat tarvitse
vat aivan omanlaisensa hallintotavan, joka 
eroaa koulujen ja yliopistojen hallintotavasta.

Historiallisesti kulttuuripolitiikka oli taide
politiikan synonyymi Suomessa aina 1960- 
luvulle asti. Suomalaisen hyvinvointivaltion 
hallintorakenteet kasvoivat valtoimenaan 
1960-luvun lopulta aina 1980-luvun loppu
puolelle asti. Opetusministeriön nykyisen 
organisaation peruspaalut iskettiin jo maa
liskuussa 1966. Henkilökuntaa oli 1966 uu
distuksen kynnyksellä vanhassa rootelimi- 
nisteriössä vain 30, uudistuksen jälkeen 60 
ja 70-luvun puolivälissä jo 200 (nykyinen 
vahvuus on noin 260 henkilötyövuotta).

OPM:n toimialan huima kasvu johti 1970- 
luvun alussa kahden ministerin malliin. Syy
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nä oli myös suomalainen monipuoluejärjes- 
telmä, jossa hallitukset ovat pääsääntöises
ti olleet laajoja koalitiohallituksia. 1970-lu- 
vun puolivälissä ryhdyttiin vakavasti pohti
maan voimakkaasti kasvaneen ministeriön 
jakamista kahtia. Toisaalta oli halua päästä 
eroon kahden ministerin järjestelmästä, joka 
oli aiheuttanut jatkuvia toimivaltaristiriitoja. 
Ensimmäistä kertaa ajatus kulttuuriministe
riöstä esitettiin jo 1960-luvun puolimaissa, 
jolloin esikuvana oli Tanska, jonne itsenäi
nen kulttuuriministeriö oli perustettu vuonna 
1960.

Arvo Salon johtama kulttuuritoimintako- 
mitea antoi vuonna 1974 mietinnössään tu
kea kulttuuriministeriöhankkeelle. Vuonna 
1978 keskushallintokomitea piti myös peri
aatteessa mahdollisena kulttuuriministeriön 
eriyttäm istä omaksi m inisteriökseen 
OPM:stä. Komitean mielestä kulttuuriminis
teriölle kuuluisivat myös viestintäasiat. Kult
tuuriministeriö oli komitean mielestä ainoa 
tapa, jolla OPM yleensäkään voitaisiin ja
kaa kahtia. Komitea ei kuitenkaan esittänyt 
jakoa perusteluna kulttuurin keskushallinnon 
pienuus ja siitä johtuva erillisen ministeriön 
"epätaloudellisuus".

Kahdeksankymmentäluvulla tarve koota 
kulttuuripoliittiset tehtävät paremmin yhteen 
OPM.n organisaatiossa tunnustettiin mm. 
kansliapäällikkö Jaakko Nummisen puheen
vuoroissa. Vuonna 1990 ministeriö jaettiinkin 
kahteen linjaan: koulutus- ja tiedepolitiikan 
sekä kulttuuripolitiikan linjaan. Kulttuuriminis
terin johtamaan kulttuuripolitiikan linjaan kuu
luivat taideosastosta laajennettu kulttuuri
osasto, johon liitettiin museoasiat, viestintä- 
kulttuuriasiat, yleiset kirjastot ja tekijänoi
keusasiat sekä urheilu- ja nuoriso-osastosta 
kehittyvä liikunta- ja nuoriso-osasto. Lisäksi 
olennainen osa kansainvälisten asiain osas
toa liittyy kv. kulttuurisuhteiden hoitoon. Mi
nisteriön hallinto- ja esikuntatoimintoja on 
jaettu kahdelle ministerille kulloistenkin tar
peiden mukaan. Nykyisessä työnjaossa kaik
ki hallinto-, talous- ja esikuntatoiminnot mm. 
opintotuki ja suunnittelusihteeristä kuuluvat 
kulttuuriministeri Anderssonin toimialaan (pl.

kuitenkin kirkollisasiat, jotka kuuluvat opetus
ministeri Heinoselle).

Hallitus päätyi vuoden 1982 kulttuuripo
liittisessa selonteossa eduskunnalle yhtenäi
sen opetusministeriön kannalle, vaikka tun
nustikin kulttuuripolitiikan alueen laajenemi
sen. Selonteossa esitettiin sen sijaan harkit
tavaksi ministeriön nimen muuttamista ope
tus- ja kulttuuriministeriöksi. Vuoden 1993 
kulttuuripoliittisessa selonteossa hallitus teki 
lähinnä selkoa vuoden 1990 organisaatio
uudistuksesta ja totesi jatkuvan uudelleen
arvioinnin tarpeen - hallinnon on oltava juuri 
sen muotoinen kuin tehtävät edellyttävät.

Suomen kulttuuripolitiikasta tehtiin vuon
na 1994 Euroopan neuvoston asiantuntija
ryhmän maatutkimus. Ulkomaiset asiantun
tijat kiinnittivät huomion kulttuurihallinnon 
epäitsenäiseen asemaan ja näkivät itsenäi
sessä kulttuuriministeriössä monia vahvoja 
puolia, joskin myös ongelmia, kuten pie
nuus ja syrjäytymisen vaara. Asiantuntijat 
päätyivät suosittamaan kulttuuriasiain hoi
don vahvistamista nykyisessä ministeriössä 
ja sen nimen muuttamista opetus- ja kult
tuuriministeriöksi.

Eurooppalaisessa tarkastelussa kulttuu
riministeriöt ovat hyvin yleinen ilmiö. EU:ssa 
on Suomen lisäksi vain kaksi jäsenmaata, 
joissa ei ole kulttuuriministeriötä: Saksa ja 
Hollanti. Myös kaikissa Baltian maissa ja 
Norjassa on itsenäinen kulttuuriministeriö. 
Pisimpään itsenäinen kulttuuriministeriö on 
toiminut Ranskassa - vuodesta 1959. Lähi
maissamme on viime aikoina ollut liikettä: 
Viron nykyinen kulttuuriministeriö on perus
tettu vasta vuoden 1996 alusta. Ruotsiin 
kulttuuriministeriön perusti vuonna 1991 Carl 
Bildtin porvarihallitus, joka halusi keskittää 
opetusministeriön vain koulutuspoliittisiin asi
oihin. Ruotsin kulttuuriministeriö hoita tai
depolitiikan, kulttuuriperinnön ja viestintä
asiat. Sen sijaan nuoriso- ja liikunta-asioita 
hoidetaan muualla. Suomen nykyisessä mi
nisterijaossa viestintäasiat kuuluvat pääosin 
liikenneministeriöön ja rakennetun ympäris
tön suojelu ympäristöministeriöön.

Opetusministeriön sisäinen kehittämistyö
ryhmä valmisteli ministeriön kehittämislinjoja
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alkuvuodesta. Työryhmä tunnusti koulutus- 
ja kulttuurihallinnon erilaisuuden ja päätyi 
esittämään mm. ministeriön poliittisen ohja
uksen ja linjajaon voimistamista. Ministeriö
tä kehitetään siis kaksilinjaisena kokonai
suutena, jossa linjoilla on omat, niiden teh
tävistä johdetut ohjaus- ja hallintomenetel- 
mänsä.

Yleisesti ottaen poliittisen ohjauksen li
sääminen ministeriöissä edellyttäisi mm. sitä, 
että ministeriöt ovat mahdollisimman hel
posti järjestettävissä kulloisenkin hallituksen 
haluamaan marssijärjestykseen. Poliittiset 
valtiosihteerit ministeriöiden johdossa lisäi
sivät kansanvaltaisuutta. Tässä suhteessa 
mallin ottaminen Ruotsista voisi olla aiheel
lista. Ruotsissa ministerillä on kansanval
taista ohjausta varten 5-6 ministerin muka
na vaihtuvaa poliittista erityisavustajaa. Suo
messa ministereillä on vain erityisavustajat, 
yleensä yksi (ministeriryhmien vetäjillä kak
si). Ruotsissa virkamiesvaltaa rajoittaa eri
tyisesti poliittinen valtiosihteeri, joka vastaa 
Suomen muodollisesti puolueetonta ja yleen
sä eläkevirkaan valittua kansliapäällikköä.

Aluehallinto 2000 -hanke on jälleen ker
ran osoittanut, että hallintorakenteiden muut
taminen on aina ongelmallista, varsinkin jos 
muuttaminen merkitsee supistuksia. Hallin
non laajentaminen osoittautui hyvinvointi
valtion rakentamiskaudella sangen helpok
si. Sen sijaan julkishallinnon laihdutuskuuri 
ei tahdo onnistua millään suunnitelmallisel
la tavalla, jos ollenkaan. On aina helpom
paa leikata vaikkapa lapsilisiä kuin puuttua 
hallinnon rakenteisiin - näin ainakin hallinto
byrokraattien mielestä. Usein onkin niin, että 
hallinnolliset järjestelmät voivat hyvin, mut
ta kansalaiset kärsivät. Julkisen hallinnon 
asianmukainen, tehokas ja kansanvaltainen 
järjestäminen on asia, joka on helpommin 
sanottu kuin tehty.

Hallitusohjelmassa luvataan lisätä hal
linnon tehokkuutta, toimivuutta ja palvelu
alttiutta sekä vahvistaa kansalaisten todelli
sia vaikutusmahdollisuuksia ja hallinnon jul
kisuutta. Myös mm. ministeriöiden työnja
koa on tarkoitus hallituskaudella selkiinnyt
tää. Samalla on tarkoitus saada lisää sääs

töjä hallinnon kustannuksista. Valtioneuvosto 
asettikin toukokuussa valtioyhteisön hallin
topolitiikka -hankkeen. Sen tehtävänä on 
pohtia mm. ministeriöiden työnjakoa ja koko 
ministeristöjärjestelmän kokonaisuudistusta. 
Toimikunnalle on annettu aikaa vuoden 1997 
loppuun.

Erillisen kulttuuriministeriön perustami
nen tuntuisi ensi kuulemalta kulkevan yleis
tä hallinnon kehittämislinjaa ja valtiontalou
den säästölinjaa vastaan. Kustannukset oli
sivat kuitenkin pienet, sillä OPM:n tehtävät 
ovat jo pitkälti jakaantuneet ministereiden 
toimialojen mukaan. Oma ministeriö nostai
si kulttuurin merkitystä yhteiskunnallisessa 
päätöksenteossa ja olisi tärkeä signaali kan
sainvälisessä, mm. EU-yhteistyössä. Toi
saalta oma ministeriö voisi myös johtaa ke
hitykseen, jossa kulttuurikysymykset margi
nalisoituisivat. Joka tapauksessa olennai
sinta ei ole organisaatioiden muodolliset ra
jat, vaan tosialliset vuorovaikutus- yhteis
työ- ja kilpailuasetelmat.

Kysymys erillisestä kulttuuriministeriöstä 
on keskustelussa mukana, kun opetusmi
nisteriön ja muidenkin valtioneuvoston (sa
nan laajassa mielessä) muodostavien mi
nisteriöiden tulevaa hallintopolitiikkaa poh
ditaan. ■
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Maija-Liisa Mäkelä
Tuusula

TUUSULAN 
TYÖLÄISKOTI- 
MUSEO

...ja tapahtui näinä päivinä 15 vuotta sit
ten, että Tuusulan vanhaa kirkkoa vasta
päätä olevalle mäelle nousi arvovaltainen 
kutsuttujen vieraiden ja hyvien ystävien jouk
ko sekä paljon kylänväkeä.

Tapahtumassa oli Tuusulan työläiskoti- 
museon avaaminen yleisön nähtäväksi. Tor
vet soivat ja puheita pidettiin. Mutta ennen
kuin oli päästy näin pitkälle, oli toki tehty 
monenlaista talkootyötä tuhansia työtunte
ja.

Idea Työläiskotimuseon, Kirvesmiehen 
kodin ja Suutarinverstaan perustamisesta 
syntyi Tuusulan ammatillisen paikallisjärjes
tön puuhamiesten aivoissa. Tuusulan Ran
tatielle rakennettiin vuosisadan vaihteessa 
nykyään koko maassa tunnettua Taiteilija- 
yhdyskuntaa. Siellä tarvittiin monenlaisia 
ammattimiehiä. Rakentajien mielestä oli siis 
aiheellista pystyttää myös heille muistomerk
ki.

Perustettuun Työläiskotimuseon kanna
tusyhdistykseen saatiin mukaan TSL:n ja 
KSL:n paikallisjärjestöt sekä TULin urheilu
seura Reipas. Sopiva mökki, tosin purku
tuomion saaneena, löytyi kirkonkylästä, Tuu
sulan seurakunnan maalta. Purkutuomio 
saatiin peruutettua ja monien neuvottelujen 
jälkeen tehtiin vuokrasopimus 50 vuodeksi 
yhden markan vuosivuokraa vastaan.

Sitten vain "hihat heilumaan!" Töitä teh
tiin talkoilla pari vuotta. Koska mukana oli 
kirvesmiehiä, muurareita, maalareita ja mui

ta ammattilaisia työt tulivat tehdyksi hyvin ja 
taidolla. Kalusteet ja muu rekvisiitta saa
tiin kaikki lahjoituksina. Näin päästiin muse
on avajaisiin vuonna 1981.

Talkoovoimin on museota pidetty myös 
avoinna yleisölle kesäisinä viikonloppuina 
ja tarpeen vaatiessa muulloinkin. Piha-alu
eella oleva ulkorakennus kunnostettiin ja siel
lä on ollut jo viitenä kesänä erikoisnäyttely, 
jonka teema vaihtuu vuosittain. On ollut 
pannulappuja "Muksusta muoriin", hirsira- 
kentamista "Metsästä mökiksi", "Työläisen 
arkipäivä", käsitöitä "Taitavat kädet työn lo
massa" ja tänä kesänä "Leikkikaluja kautta 
aikojen".

Myös työnäytöksiä on vuosittain pidetty. 
On keitetty tervaa ja punamultaa, sahattu 
lankkuja käsipelillä, pihalla on ollut seppä ja 
pärekorin tekijä, suutarinverstaassa suutari 
ja tuvassa pitsinnyplääjä.

Katsojia on käynyt ihan kiitettävästi ja 
voidaanpa sanoa, että Työläiskotimuseo on 
yksi nähtävyys kuulussa kulttuuripitäjässä.
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Seppo Hentilä
Työväenperinne r.y.:n puheenjohtaja

TYÖVÄENPERINNE R.Y. 
YHTEISTYÖHALUISENA 
ETUJÄRJESTÖNÄ

Työväenperinne - Arbetartradition r.y. perus
tettiin vuonna 1983 koko työväenliikkeen pe- 
rinnejärjestöksi. Vaikka alkuaikojen kaksi 
suurtavoitetta, Työväenliikkeen kirjastoja Työ
väen keskusmuseo, on saatu aikaan, etujär- 
jestörintamalla riittää uusia haasteita. Työvä
enliikkeen kirjaston ylläpidon ja  erillisprojektien 
ohella Työväenperinteen hallitus on parin 
viime vuoden aikana kiinnittänyt huomiota 
koko alan kehittämistarpeisiin. Vuonna 1995 
uudistettujen sääntöjen mukaan yhdistyksen 
tarkoituksena on edistää työväenperinteen 
tallentamista, tutkimusta ja  tiedonvälitystä. 
Tämä kolmen T:n ohjelma tarkoittaa käytän
nössä työväen perinnelaitosten (arkistojen, 
kirjaston, keskusmuseon) ja  tutkijoiden yhteis
työn kehittämistä.

Yhteistyötarpeet ja yhteistyöhalukkuus 
nousivat selvästi esiin Työväen keskusmu
seoyhdistyksen asettaman Työväenkulttuu- 
rityöryhmän työssä vuonna 1994. Työryh
mä esittikin 10.10.1994 valmistuneessa mie
tinnössään (Työväen keskusmuseon julkai
suja 1994:1 s.20) mm. seuraavaa: “1). Työ
väenkulttuurin tallennus-, tutkimus- ja tieto
palvelutoimintaa ryhdytään koordinoimaan 
valtakunnallisella tasolla. Tätä tehtävää var
ten nimetään työväenkulttuurin neuvottelu
kunta, johon voivat nimetä edustajansa ker
rallaan kahdeksi vuodeksi Työväenperinne 
ry - Arbetartradition rf, Työväen keskusmu
seo ja Museovirasto. 2). Työväenkulttuurin

neuvottelukunta järjestää vuosittain työväen
kulttuurin neuvottelupäivät. 3). Työryhmä 
esittää myös, että työväenkulttuurin neuvot
telukunta ryhtyisi pohtimaan alan työnjakoa 
ja pyrkisi sopimaan alan vastuualueista mu
seoiden edellytykset, intressit ja tarpeet huo
mioiden.”

Työväen perinnelaitosten edustajien en
simmäinen neuvottelukokous pidettiin Työ
väenperinteen kutsusta 29.1.1996. Läsnä 
olivat Ammattiyhdistysarkiston, Museoviras
ton, Työväen keskusmuseoyhdistyksen, Työ
väen Arkiston säätiön, Työväen historian ja 
perinteen tutkimuksen seuran sekä Yhteis
kunnallisen arkistosäätiön edustajat. Koko
uksessa sovittiin, että Työväenperinne kut
suu kuluvan vuoden aikana koolle ensim
mäiset työväenkulttuurin neuvottelupäivät, 
joilla käsitellään aihetta “Mistä saa tietoa 
työväen kulttuurista?” Tarkoitus on kartoit
taa työväen perinnelaitosten olemassa ole
via tietokantoja ja tiedonhakujärjestelmiä ja 
pohtia mahdollisuuksia yhteisen tietopalve
lun aikaansaamiseen.

Näillä näkymin työväenkulttuurin neuvot
telupäivät pidetään yksipäiväisenä seminaa
rina 21.10.1996 myöhemmin julkistettavan 
ohjelman mukaan. Seminaarin lopussa ni
metään työväenperinteen neuvottelukunta, 
johon Työväenperinne ry, Työväen keskus
museoyhdistys ry, Museovirasto ja Työväen 
historian ja perinteen tutkimuksen seura ry
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voivat asettaa kukin kaksi edustajaansa. 
Neuvottelukuntaan on tarkoitus saada mah
dollisimman arvovaltainen joukko ihmisiä, 
jotka ovat valmiita silloin tällöin, yhdessä tai 
erikseen, käyttämään puheenvuoroja työ- 
väenkulttuurin ja perinteen tutkimuksen, tal
lentamisen ja tiedonvälityksen puolesta.

Maaliskuun 5. päivänä - Anna Wiikin syn
tymäpäivänä - vietettiin ensimmäistä työ- 
väenperinnepäivää, josta on tarkoitus tehdä 
traditio. Ohjelman kohokohtia olivat Yrjö Kal
lisen kotikirjaston luovutus Työväenliikkeen 
kirjastolle, Kallisen elämäntyöstä kertovan

näyttelyn avaaminen Työväen Arkiston ti
loissa ja vuoden 1995 parhaan työväentut
kimuksen palkitseminen. Ensimmäistä ker
taa jaetun palkinnon sai Antti Kujala teok
sestaan “Venäjän hallitus ja Suomen työvä
enliike 1899-1905”.

Ensi vuonna työväenperinnepäivä omis
tetaan Työväenliikkeen kirjastolle, jonka 
avaamisesta tulee 5.3.1997 kuluneeksi kym
menen vuotta. Työväenperinne-palkinto ai
otaan jakaa parhaasta ei-akateemisesta työ
väenperinnettä ansiokkaasti käsittelevästä 
teoksesta tai muusta julkaisusta. g

Ahtaat pilttuut? Murikassa löytyy uusia ideoita, 
väljyyttä, avaruutta ja luontoa...

Ja meillä on paljon muutakin kuin taulu 
ja karttakeppi...

...sillä olemme aika velhoja kokousten 
järjestämisessä!

Napakymppi! Kokous tai koulutus 
Murikassa voi olla täysosuma 
ryhmällesi. r

murikka
Metallityöväen Murikka-opisto 
Kuterintie 226 • 34260 TERÄLAHTI 

puh. (03) 2839 111 • faksi (03) 2839 800
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Petri Tanskanen
Työväen Arkisto

MIES, SKANNERI JA
VALOKUVAT
Kirjatyö-lehden valokuva 
Työväen Arkistossa
Työväen Arkisto asetti 1990-luvulle tultaessa 
valokuva-arkistonsa kehittäm isen vuosi
kymmenen haasteeksi. Digitaalisen kuva- 
arkiston luominen oli kehitteillä koko 1990- 
luvun ensimmäisen puolen ajan, mutta rahoi
tusongelmat viivästyttivät hankkeen käyn
nistymistä.

Työväen Arkistossa on noin 100.000 valo
kuvaa. Opetusministeriön myöntämillä työ
väenperinne-määrärahoilla valokuvia on jon
kin verran järjestetty perinteisin arkistome- 
netelmin. Runsaan käytön vuoksi valoku
vakokoelmat menevät helposti sekaisin ja 
alkuperäiset kuvat kuluvat. Pahin puute on 
se, ettei kokoelmista ole laadittu hakemistoja. 
Kuvia on ollut työlästä hakea esim. paikka
kunnan, kuvausajan tai sisällön mukaan. 
Myös luokittelu arkistonmuodostajan mukaan 
on osoittautunut ongelmalliseksi, sillä kuva

arkiston digitointi

voidaan manuaalikäsittelyssä sijoittaa vain 
yhteen luokkaan. Digitaalisessa kuva-arkis
tossa nämä haitat poistuvat.

Valokuva-arkiston digitointi 
käynnistyy

Vuonna 1995 Työväen Arkisto hankki 
eräiden ammattiliittojen tuella laitteet valo
kuvien digitaalista tallentamista varten. Suo
men Kirjatyöntekijäin Liiton - jonka arkisto
aineisto on Työväen Arkistossa - kanssa 
sovittiin Kirjatyö-lehden kuva-arkiston tal
lentamisesta tietokoneelle. Työväenperinne 
ry:n kuvaprojektissa oli aikaisemmin luotu 
kuvien luettelointiperiaatteet. Kirjatyönteki
jäin Liiton taloudellisella tuella projektiin pal
kattiin määräaikaiseksi työntekijäksi yksi 
henkilö.

Pohjoismaisen Graafisen 
Unionin perustava kokous 
Oslossa vuonna 1976. Ku
van etualalla suomalaiset 
kokousedustajat. Kirjatyön 
kuva-arkistossa on run
saasti kokouskuvia kan
sainvälisistä tapaamisis
ta... Kuva: Työväen Arkis
to.
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...paikallistason kokouk
siin. Hyvinkään Kirjatyön- 
tekijäin Yhdistyksen nuori
sojaoston kokouksessa 
maaliskuussa 1987 näytti 
olevan hauskaa. Kuvaaja: 
Virpi Lindqvist. Kuva: Työ
väen Arkisto.

Valokuvien tallennusohjelmaksi valittiin 
kotimainen MOPSI. Kotimaisuuden vuoksi 
valmistajan kanssa on helppo konsultoida 
mahdollisista ongelmista. Ja mikä tärkeintä, 
ohjelma on helppokäyttöinen. Se sekä lu
kee että taivuttaa suomen kieltä. Lisäksi 
ohjelma oli tarpeeksi huokea.

Projektissa, joka kesti kahdeksan kuu
kautta, skannattiin ja tallennettiin yli 2.000 
Kirjatyö-lehden valokuvaa tunnistetietoi- 
neen. Noin 1.000 joko pilalle mennyttä tai 
aiheeltaan irrelevanttia valokuvaa seulottiin. 
Kuvien skannaus ja tietojen tallentaminen - 
itse työvaihe - osoittautui arvioitua hitaam
maksi prosessiksi. Myös projektin alussa il
meni laitteistosta johtuvia ongelmia: tallen- 
nusohjelma kaatuili jatkuvasti. Tästä selvit
tiin vaihtamalla tietokoneeseen emolevy. 
Sen sijaan valokuvatiedoston rakenne toimi 
koko ajan hyvin.

Valokuvien tallennusvauhti oli noin 300 - 
400 kuvaa kuukaudessa. Vauhti on ollut 
luonnollisesti riippuvainen kuva-arkiston ta
sosta - kun kuvista on usein runsaat tiedot 
Kirjatyö-lehdessä, tietojen kirjaaminen tie
tokoneelle vie pitemmän ajan kuin jos ky
seessä olisi ollut esim. henkilökuvia, joiden 
kohdalla sisältötietoihin kirjattaisiin vain hen
kilön nimi.

Alkuperäiset valokuvat sijoitettiin skan- 
nauksen ja tietojen tallentamisen jälkeen ta
vallisiin arkistokansioihin juoksevalla tietue-

numerolla varustettuna. Tietuenumerolla va
rustetut kuvat arkistoitiin ao. arkistonmuo- 
dostajan signumin mukaiseen kohtaan.

Alkuperäistä valokuvaa käytetään vain 
jos halutaan valokuvata siitä korkealaatui
nen reprokopio. Skannauksen yhteydessä 
luotiin paitsi selauskuva myös digitaalinen, 
kompressoitu arkistokuva, jonka resoluutio- 
tasoksi valittiin kohtalainen kirjapainotaso.

Valokuvia ei vielä ole asiasanoitettu. Se 
on kysymys, josta on keskusteltu vasta alus
tavasti. Luultavasti käyttöön otetaan saman
suuntainen asiasanoitus kuin Työväen 
Muistitietotoimikunnan muistelmien analyy
sissä. Tällä hetkellä valokuvia haetaan va
paan sanahaun mukaan sisältökentästä. 
Sisältökenttään kirjoitetaan sisältökuvaus, 
so. lyhyt kuvaus siitä mitä kuvassa tapahtuu 
ja keitä siinä on.

Lähitulevaisuuden tavoitteet

Paitsi Työväen Arkistossa, on työväen
liikkeen kuva-aineistoa myös taustayhtei
söjen omissa arkistoissa. Työväen Arkisto 
on käynyt alustavia neuvotteluja taustayh
teisöjänsä kanssa suunnitelmasta luoda työ
väen kuva-arkistojen verkosto, missä työ
väenliikkeen kuva-arkistojen kuvat tulisivat 
olemaan skannattuna Työväen Arkistossa 
ja itse arkistonmuodostajalla. Toteuttamis
vaihtoehtoja on useita:
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Kirjatyöntekijäin Liiton 
toim inta on kuvako
koelmassa hyvin edus
tettuna. Liittoneuvos
ton kokous Kirjalla jou
lukuussa 1985. Kuvaa
ja: Kalevi Keski-Korho- 
nen. Kuva: Työväen Ar
kisto.

Työväen Arkiston työntekijä järjestää 
taustayhteisön valokuvat, luette lo i ne 
kuvatiedostoon ja  skannaa ne. Arkiston- 
muodostaja saa halutessaan tiedoston 
haltuunsa ja  hankkii kuvaluettelointi- 
ohjelmasta ns. selailuversion.

Arkistonmuodostaja hankkii kuvaluet- 
telointiohjelman täydellisen version ja  or
ganisoi työn itse. Työväen Arkisto toimit
taa tietokannan mallin ja  kouluttaa työn
tekijän. Kuvaluettelot ja  skannatut kuvat 
siirretään Työväen Arkiston tietokantaan.

Arkistonmuodostaja hankkii kuvaluet- 
telointiohjelman täydellisen version ja  Työ
väen Arkisto järjestää työntekijän arkis
ton luomiseen. Kuva-arkiston kartunnan 
ja  päivityksen hoitaa arkistonmuodosta
ja.
Arkistonmuodostajan kuva-aineistoa on 

usein vanhastaan Työväen Arkistossa. Ar- 
' kistonmuodostaja voi osallistua vanhan ku

va-aineiston tallentamiseen tietokoneelle. 
Tällöin arkistonmuodostaja saa käyttöönsä 
myös “historialliset” valokuvat.

Kirjatyöntekijäin Liiton  
Perhetapahtuma Virpilam- 
men leirintäalueella Hei
nolan maalaiskunnassa 
elokuussa 1981. Avajais
tilaisuudessa esiintyivät 
tamperelaiset kirjatyönte- 
kijät Ritva Oksanen ja Jyr
ki Huotari. Kuva: Työväen 
Arkisto.
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Varsinaisia työkuvia Kirjatyön 
kokoelmassa on valitettavan vä
hän. Tässä yksi harvoista: pai
naja aloittamassa painokoneen 
telan puhdistusta. Kuva: Työvä
en Arkisto.

Lisäksi on olemassa luonnollisesti muu 
valokuva-aineisto, esim. henkilökuvat ja työ
väenyhdistysten talot, jotka pitäisi hoitaa 
“virkatyönä”. Mutta se resurssien puute...

Valokuvien digitaaliseen tallentamiseen 
hankitut laitteet ovat päätarkoituksensa ohel
la mahdollistaneet sen, että Työväen Arkis
to on voinut ottaa julkaisujensa taiton omiin

käsiinsä. Arkiston käsiesite, vuoden 1995 
toimintakertomus ja Sosialidemokraattisten 
Naisten kanssa yhdessä tehty matrikkeli “So
sialidemokraattiset Naiset Suomen hallituk
sessa ja eduskunnassa 1907 - 1996” (toim. 
Marja Piiroinen-Honkanen) on taitettu Työ
väen Arkistossa. Jatkossa tämän tapainen 
toiminta lisääntynee. ■

Työväen keskusmuseon 
arvokasta
työväenperinnetyötä
tukien
Vasemmistoliiton 
Tampereen 
Kunnallisjärjestö r.y.

I S

V U O D E S T A  1 8 9 6  L A H T IE N  
TOIMINTAA 

M E T A L L IT Y Ö L Ä IS T E N  
P A R H A A K S I

M E T A L LI *  T A M P E R E E N  M E T A L L IT Y Ö V Ä E N  
A M M A T T IO S A S T O  RY NO  7

Mäsilinnankatu 22 B 332)0  TampereSEISKA
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Harri Markkula
Helsinki

YRJÖ 
KALLI
SEN 
PALUU

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 110 vuotta 
Yrjö Kallisen syntymästä ja  20 vuotta hänen 
kuolemastaan. Merkkivuoden kunniaksi Työ
väenperinne ry., Työväen Arkistoja Työväen
liikkeen kirjasto ovat pystyttäneet näyttelyn, 
joka valottaa Kallisen elämää, tuotantoa ja  
toimintaa. Samanaikaisesti Kallinen on palan
nut julkiseen keskusteluun, ja  hänen ajattelun
sa herättää uutta mielenkiintoa. Voidaan pu
hua suorastaan Yrjö Kallisen toisesta tulemi
sesta.

Kallisen elämästä kertovan näyttelyn ni
menä on “Yrjöllä tapana yllättää” - lainaus 
yhdestä hänen puhetilaisuutensa julistees
ta. Mutta oliko Kallisen paluu yllätys, vai 
oliko sille olemassa tilaus?

Kansakunnan puhuja

Yrjö Kallista on totuttu pitämään monen 
alan miehenä. Hänen nimensä liitetään niin 
suomalaisen työväenliikkeen historiaan,

osuustoimintaan, politiikkaan kuin teosofiaan 
ja rauhantyöhön.

Ennen kaikkea hänet muistetaan puhe- 
taiturina, joka epäilemättä puhui itsensä kan
sakunnan muistiin yhtenä sen kaikkien aiko
jen suurimmista puhujista.

Kallisen puhujanura alkoi Oulun Työväen
opistosta, jonka opiskelijaksi hän tuli jo sen 
perustamisen jälkeen vuonna 1907. Työ
väenopistosta tuli nuoren Kallisen opinahjo 
niin puhumisen kuin kirjoittamisenkin saral
la. Näyttää siltä, että tuolloin syttyneestä 
innostuksesta tuli se kipinä, joka vei Kalli
sen puhujalavalta toiselle yli viidenkym
menen vuoden ajan, sai hänet pitämään 
tuhansittain puheita ja kirjoittamaan sadoit
tain artikkeleita.

Kallinen myös opiskeli puhumisen tek
niikkaa Oulussa. Myöhemmin hän tuli itse 
opettamaan puhetaitoa mm. Työväen Aka
temiaan. Puheteknisiä ja retorisia keinoja 
tärkeämmäksi hän asetti puheen sisällön ja 
puhujan aidon kiinnostuksen aiheeseensa:
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Rauhankasvatusinstituutti r.y:n varapu
heenjohtaja Helena Kekkosen mie
leen jääviä sanoja opetusneuvos Yrjö Kal
lisen kotik irjaston luovutuspuhees- 
ta:”Juuri nykyaikana Kallisen sanoma on 
erittäin ajankohtainen. Elämme ilmisel
vää yleisen ilmapiirin koventumisen, it
sekkyyden lisääntymisen ja myös milita
risoitumisen aikaa. Ajateltakoon vaikka
pa puolustusmenojen kasvua tänäkin 
vuonna, viime vuosien runsaita aseosto
ja Horneteineen, naisten intoa osallistua 
aseelliseen palveluun. Toivomme, että 
kirjasto virittää sitä selvillepääsemisen 
iloa, jota Yrjö Kallinen lukemattomissa 
puheissaan tartutti kuulijoihinsa. Samalla 
iloitsemme siitä, että Kallisen kotikirjasto 
on saanut arvoisensa paikan Työväen
liikkeen kirjastossa” .
“Kaikkialla, missä ihminen tarttuu ihmisen 
käteen lämpimin mielin, on rauhaa, ystä
vyyttä.” (Selvillepääsemisen ilo, Yrjö Kal
lisen puheesta 1960-luvulla). Kuva: Teija 
Norvanto, Työväenperinne ry.

"On oleellisen tärkeätä, että puhuja osaa 
kysyä. Siellä missä problematiikka elää, siel
lä luodaan puhetaidon perustaa. Missä ih
mettelyjä kysymykset asuvat mielessä, siellä 
ollaan elämässä kiinni." (Haastattelu, 1958)

Ihmisten herättelijä

Puhujana ja kirjoittajana Kallinen ei ollut 
valmiiden vastausten antaja. Sen sijaan hän 
pyrki saamaan kuulijansa ja lukijansa kysy
mään itse. Puhujana hänestä tuli nimen
omaan herättelijä, jonka tarkoituksena oli 
saada kuulijakuntansa etsimään itse vasta
uksia elämän keskeisiin kysymyksiin.

Kallisen kielenkäytössä tutuksi tullut ih
misen unitila on juuri se tavanomainen tila, 
jossa ihminen ei ole herännyt kysymään, 
vaan tyytyy ympäristön valmiina tarjoamiin 
ajatusmalleihin. Herättelijän ja ravistelijan 
ominaisuudessa hän taas rohkaisi kuulijoi
taan nimenomaan omaehtoiseen, omavi- 
reiseen, kriittiseen ja tuoreeseen ajatteluun:

"Kun me luulemme ajattelevamme, me 
itse asiassa siirtelemme jähmettyneitä aja
tusosia tajunnassamme, rakentelemme niis
tä selityksiä niin kuin lapset palikoista taloja, 
ja luulemme tämän olevan ajattelua. Se ei 
ole ajattelua: Se on valmiilla ajatuksilla leik
kimistä." (Elämän ihme, 1944)

Ajattelusta toimintaan
Pelkkä kysymysten tekeminen ja vastaus

ten löytäminen ei kuitenkaan riittänyt Kalli
sen puhujantyön motiiviksi. Hänen perimmäi
senä tarkoituksenaan oli herättää sellaista 
kysyvää asennetta, joka johtaa toimintaan. 
Eikä ainoastaan toimintaan, vaan nimen
omaan rakentavaan toiminaan yhteiseksi hy
väksi. Periaate ei ollut hänelle ainoastaan 
osuustoiminnallinen, olkoonkin, että hän teki 
varsinaisen elämäntyönsä edistysmielisen 
osuustoimintaliikkeen valistustyössä. Yhteis
toiminnan periaate ulottui koskettamaan ih
misten yhteisöä kokonaisuudessaan ja siten 
sulki sisälleen niin kahdenväliset suhteet kuin
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Yrjöllä tapana yllät
tää -näyttelyn koos- 
tajat Harri Markkula 
(vas.), Marja Rantala 
ja Petri Tanskanen. 
Kuva: Kirsti Saari
koski, Työväenpe
rinne ry.

kansainvälisen yhteistyön ja rauhanaja- 
tuksen.

Kallisen puheiden ja kirjoitusten tarkas
telu yli viidenkymmenen vuoden ajalta 
osoittaa, että hänen teksteissään on tietty 
pohjavire, joka säilyi vuosikymmenten ajan 
samana. Niistä paljastuu puhuja ja kirjoitta
ja, joka kantoi aidosti huolta niin tämän 
kansakunnan kuin koko ihmiskunnan tule
vaisuudesta ja pyrki siksi herättämään yksi
löllistä ajattelua. Kallisen kuvaama unitila 
on ihmisen välinpitämättömyyttä ja totunnai
seen tyytymistä. Sen sijaan hänen kuvaa
mansa täyteen ihmisyyteen herääminen on 
myötäelämistä ja yhteistoimintaa kaikkien 
yhteiseksi hyväksi.

Yrjö Kallinen tänään

Se, mistä Yrjö Kallinen puhui ja kirjoitti, 
ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Puhu
essaan elintasokilpailun vaaroista, ihmisen 
sisäisestä tyhjyydestä, itsekkyydestä ja vä
linpitämättömyydestä, hän olisi yhtä hyvin 
voinut puhua tämän päivän kuulijakunnille. 
Yhtä lailla tämä koskee hänen puheitaan 
aidon onnen yksinkertaisuudesta ja arkipäi
vän elämän arvokkuudesta. Siksi Yrjö Kalli
sen ajattelulle näyttää olevan hyvin ajankoh
tainen tilaus. Ja siksi tuntuu lähes itses

täänselvältä, että Yrjö Kallinen on palannut. 

Yrjöllä tapana yllättää

Työväen Arkiston tiloihin pystytetty näyt
tely tuo katsojan eteen Yrjö Kallisen monita
hoisena vaikuttajana ja ajattelijana. Kalli
nen esittäytyy työväenliikkeen ja aatteen 
miehenä, valistuspuhujana, rauhanministe- 
rinä, kosmopoliittina ja ennen muuta puhu
jana. Esillä on myös hänen koko tuotanton
sa, kotikirjastonsa jäämistö sekä mielenkiin
toista arkistoaineistoa.

Näyttelyn nimeksi on tietoisesti valittu 
lause “ Yrjöllä tapana yllättää” . Se on Kalli
sen puhetilaisuuden julisteesta Kotkassa 
vuonna 1968. Lause kiteyttää ytimekkäässä 
muodossa olennaisen osan Kallisen elämän
työstä - siitä, että hänellä todellakin oli tapa
na yllättää niin kuulijansa kuin tukijansakin 
monin eri tavoin.

Näyttelyn tavoitteena ei ole tuoda kävi
jän eteen Yrjö Kallisen koko elämää ja elä
mäntyötä - se olisi mahdoton tehtävä. Kalli
sen elämäntyö on siinä määrin mittava, että 
sitä on mahdoton yrittääkään valottaa yh
den näyttelyn puitteissa. Samoin hänen koti- 
kirjastonsa on ollut kooltaan niin laaja, että 
se ei olisi mahtunut tämän näyttelyn tiloihin. 
Sen sijaan on pyritty tuomaan näyttelyyn
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tutustujan ulottuville Kallisen monitahoinen 
persoona ja hänen laaja-alainen toimintan
sa muutamien valittujen osa-alueiden kaut
ta.

Kallisen kotikirjasto on vain yksi osa täs
tä kokonaisuudesta. Se tuo eteemme luke
van Kallisen, johon jo nuoruudessa oli iske
nyt loppumaton tiedonjano - piirre, joka sä
vytti hänen koko myöhempää elämäänsä 
aina viimeisiä vuosia myöten.

Muut Kallisen elämän osa-alueet, jotka 
näyttelyyn on valittu, ovat aatteen mies, va- 
listuspuhuja, rauhanministeri, kosmopoliitti 
ja puhuja. Ne tuovat esille monialaisen, toi
meliaan yhteiskunnallisen vaikuttajan, jolla 
oli sekä sanoma että keinot sen perillevie- 
miseen. Mutta ne eivät ole koko totuus. Nii
den ulkopuolelle jää paljon siitä Yrjö Kalli
sen elämäntyöstä, joka ei mahdu ahtaiden 
otsikoiden alle. Osa siitä on pyritty välittä
mään Kallisen omin sanoin lainaamalla hä
nen puheitaan ja kirjoituksiaan eri yhteyk
sistä.

Kirjoittava Kallinen
Useimmille Kallinen on tuttu puhujana, 

yhtenä Suomen kaikkien aikojen legendaa- 
risimmista puhujista. Välttämättä häntä ei 
kuitenkaan tunneta kirjoittajana. Siksi näytte
lyssä esitellään myös kirjoittava Kallinen, ja 
näyttelyssä kävijä saa mukaansa Kallisen 
tuotannon bibliografian. Tämä luettelo ei ym
märrettävistä syistä ole täydellinen, sillä Kal
lisen tekstejä löytyy kaiken aikaa. Se kuiten
kin pyrkii antamaan kuvan laaja-alaisesta, 
elämästä monipuolisesti kiinnostuneesta kir
joittajasta, joka tarttui kynään silloin, kun 
tunsi siihen olevan aihetta.

Ja sittenkin Kallisesta jää vielä paljon 
kertomatta. Siksi näyttelyn järjestäjät toivo
vat, että näyttely toimisi herätteenä lähem
pään tutustumiseen, ja että kävijät veisivät 
mukanaan sen selvillepääsemisen ilon kipi
nän, jota Kallinen lukuisissa puheissaan sy
tytti.

“Yrjöllä tapana yllä ttää” -näyttely on 
avoinna Työväen Arkistossa 31.8.1996 saak
ka ma-pe klo. 10.00 - 16.00. g

Vapr iikk i
Museokeskus Vapriikki on avoinna 2.11. alkaen ti- 
su klo 10.00-18.00. Tiedustelut ja varaukset: 
Veturiaukio 4, PL 87, 33211 Tampere. Puh. 931 - 
219 6966. 12.10. 1996 alkaen 03-219 6966.

Tuemme Työväen keskusmuseon 
arvokasta työväenperinnetyötä

Tampereen sosialidemokraattinen 
kunnallisjärjestö
Tampereen sosialidemokraattinen 
Toveriseura
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Tauno Saarela
Oulu

SANTERI MÄKELÄ 
VIMPELIN MARKKINOILLA

Santeri Mäkelä kokosi runsaat satakak- 
sikymmentä paikallista ja maakunnallista työ
väen historian ja perinteen tutkijaa ja har
rastajaa Vimpeliin heinäkuun alussa. Monet 
läsnäolijoista olivat myös Mäkelän sukua - 
tilaisuus kävi sukutapaamisestakin.

Harrastuksen myötä Santeri Mäkelästä 
on tullut myös hyväksytympi - 15 vuotta 
sitten valmistunut reliefi pääsi nyt esille 
Vimpelin kirjaston tiloihin. Jopa paikallisiin 
markkinoihin Mäkelä jätti jälkensä: päivällä 
Vimpelin nuorisotalossa järjestetty sympo
siumi ja Sääksjärven järjestötalossa pidetyt 
iltamat olivat tärkeä osa Vimpelin kesämark- 
kinoita.

Markkinoiden ehdoilla Santeri Mäkelää 
ei kuitenkaan tarkasteltu, vaan Vimpelissä 
syntynyttä, Suomessa, Amerikassa ja Neu
vosto-Venäjällä vaikuttanutta talonpoikais- 
sosialistia, agitaattoria, kirjailijaa ja runoili
jaa tutkailtiin monipuolisesti. Eri näkökul
mat ja rinnastukset muihin samalta alueelta 
lähtöisin oleviin vaikuttajiin valottivat Mäke
län ainutkertaisuutta ja yleisyyttä poliittise
na ja kirjallisena toimijana. Iltamissa paljas
tui puolestaan Santeri Mäkelän taiteellinen 
puoli. Varsinkin Ykspihlajan työväenteatterin 
nuorten esiintyjien rap-sovitukset toivat Mä
kelän runoihin uudenlaista eloisuutta.

Uutta oli myös tilaisuuden järjestäjäpoh
ja: Työväen historian ja perinteen tutkimuk
sen seura, Vaasan työväen kulttuuriyhdistys 
sekä paikalliset Vasemmistoliiton Vimpelin

yhdistys ja Sääksjärven työväenyhdistys Ki
pinä täydensivät toisiaan tilaisuuden järjes
telyissä mainiosti. g

P alkansaa jan  om a  
vakuutusyh tiö

Turva on erikoistunut 
perheen ja kodin 
vakuuttamiseen.

Vakuutusten perustana 
on Kotiturvavakuutus, 
jota voit aina muuttaa 

elämäntilanteesi 
mukaan.

Meillä saat aina reilun 
kohtelun ja sopimuksen 

mukaiset korvaukset ilman 
viivyttelyä. Siihen voit luottaa.

M T U R V A
Tervetuloa palkansaajan omaan vakuutusyhtiöön. 

Pääkonttori:
Järvensivuntie 3, (03)- 2193111, Tampere
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Kimmo Kestinen
Työväen keskusmuseo

OTK:N KUVAKOKOELMA
Merkittävä kokonaisuus suomalaista 
teollisuushistoriaa dokumentoituna

Kun suomalainen osuustoimintaliike hajosi 
kahtia, ku lutta javalta iset edistysm ieliset 
osuusliikkeet perustivat Kulutusosuuskuntien 
Keskusliiton vuonna 1916. Sen oli tarkoitus 
toimia aatteellisena yhdyssiteenä - SOK:n 
ajateltiin pysyvän kaupallisena tukkuliikeor- 
ganisaationa. Tämä malli ei toiminut, joten 
12.12. 1917 perustettiin uusi kaupallinen kes
kusjärjestö, Suomen Osuustukkukauppa r.l., 
jonka säännöt vahvistettiin vuoden 1918 puo
lella. Se oli itsenäiseen Suomeen perustettu 
ensimmäinen kaupallinen suuryritys.

Edistysmielinen osuustoimintaliike koos
tui siis itsenäisistä osuusliikkeistä, joiden aat
teellisena yhdyssiteenä toimi Kulutusosuus
kuntien Keskusliitto KK ja kaupallisena 
Osuustukkukauppa OTK. Monella osuusliik
keellä oli mm. omia tuotantolaitoksia: mylly
jä, leipomoita, virvoitusjuomatehtaita - erääl
lä jopa sauna! KK, vaikka olikin aatteellinen 
organisaatio, perusti sekin mm. paperipus- 
sitehtaan ja leimasintehtaan. Parhaiten on 
kuitenkin tunnettu ehkä sen kirjapaino. Sillä 
oli myös suunnittelupalvelua varten arkki
tehtiosasto.

OTK ei tyytynyt olemaan pelkkä tukkulii
ke. Jo perustavassa kokouksessa esittämäs
sään alustuksessa Väinö Hupli korosti omi
en tehtaiden perustamisen merkitystä. En
simmäiseksi hankittiin silakkasuolaamo jo 
vuonna 1919. Vuonna 1923 hankittiin Jääs- 
kestä ruismylly. Myös erilaisia erikoista- 
vararyhmiä varten perustettiin tuotantolai
toksia: Helsinkiin Neulomo ja Pukimo vuon
na 1925 ja Teknokemiallinen tehdas sekä 
Kahvinpaahtimo vuonna 1927. Tampereel

le perustettiin Tulitikkutehdas vuonna 1926. 
Jo vuonna 1924 oli Helsinkiin perustettu 
myös Keskuslaboratorio.

30-luvulla OTK:n teollinen tuotanto laa
jeni, ja Helsingin tehdasalue kasvoi. Vuon
na 1930 perustettiin Margariinitehdas, vuon
na 1932 Leninkitehdas, vuonna 1935 Vuo- 
devaatetehdas, vuonna 1936 Mylly ja vuon
na 1938 Kapalotehdas, joka toimi sodan 
aikana nimillä Äitiysapupakkaustehdas ja 
Neulomo II.

Myös muualle Suomeen perustettiin usei
ta tuotantolaitoksia: Humppilasta OTK hankki 
Humppilan Meijeri Oy:n osake-enemmistön 
vuonna 1934, Viipuriin OTK perusti ensim
mäisen lihanjalostustehtaansa vuonna 1936 
ja Tampereelle perustettiin Osakeyhtiö Pe
runa, jolla oli sekä Perunajauhotehdas että 
Mallastehdas. Vuonna 1938 perustettiin Ori
vedelle Naulatehdas, joka toimi aluksi OTK:n 
tytäryhtiö Sotkian laskuun.

Sotavuosina kehitys oli hitaampaa, mut
ta ei suinkaan pysähdyksissä. OTK:n toinen 
lihanjalostustehdas perustettiin Tampereel
le vuonna 1940. Hämeenlinnaankin ryhdyt
tiin luomaan OTK:n tehdasaluetta, kun vuon
na 1942 perustettiin OTK:n tytäryhtiö OTK:n 
Puu Oy:n (myöhemmin SOTKA Oy) toimes
ta Puuvalmistetehdas ja seuraavana vuon
na Saha. Lisää elintarviketehtaita perustet
tiin vuonna 1944 Ouluun (Lihanjalostusteh
das 3) sekä Turkuun ja sen ympäristöön 
(OTK:n tytäryhtiö Kontio & Kontio Oy:n 
kalansuolaamo ja savustamo).

Sodanjälkeinen jälleenrakennuskausi oli 
sitä myös OTK:n tuotantolaitoksille, ja run-
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Lihan paloittelua OTK:n Lihanjalostustehdas 2:ssa Tampereella 17.5. 1940. Kuva: 
Työväen keskusmuseo.

säästi uusia tehtaita perustettiin luovutetuilla 
alueilla sijainneiden tilalle:

Makaronitehdas
Vanutehdas

Saha

Lihanjalostustehdas 1 
Puuvalmistetehdas

Villaflokkitehdas

Lihanjalostustehdas 4 
Lihanjalostustehdas 5 
Meijeri

Lihanjalostustehdas 6

Helsinki 1946 
Hyvinkää 1947 (Keru 
Oy)
Hämeenlinna 1947 
(OTK:n Puu Oy) 
Lahti 1948 
Hämeenlinna 1948 
(OTK:n Puu Oy) 
Helsinki 1948 (Keru 
Oy)
Kuopio 1949 
Vaasa 1950 
Perniö 1950 (Perni
ön asemanseudun 
meijeri Oy)
Turku 1953

50-luvulla OTK laajensi valikoimaansa 
vielä enemmän rakennusaineteollisuuteen 
hankkimalla vuonna 1959 omistukseensa

Renlund Oy:n. Kaupan yhteydessä OTK sai 
omistukseensa useita rakennusainetehtaita.
Työvaatetehdas
Kattohuopatehdas
Levytehdas

Mylly
Rehutehdas
Huonekalutehdas

Savonlinna 1954 
Kerava 1955 
Sotkia 1956 (Oy 
Sotkia)
Hämeenlinna 1956 
Hämeenlinna 1956 
Lahti 1958 (OTK: n 
Puu Oy)

Ravintojalostetehdas Riihimäki 1958 
Leea kevytsoratehdas Koria (Renlund Oy:n 

kaupan yhteydessä 
1959)
Vehmas (Renlund 
Oy:n kaupassa)
Oitti (Renlund Oy:n 
kaupassa)
Vehmas (Renlund 
Oy:n kaupassa) 
Nunnalahti (Renlund 
Oy:n kaupassa) 
Vähäkyrö 1959

Kevyttiilitehdas

Tiilitehdas

Tiilitehdas

Vuolukivilouhos

Perunajauhotehdas
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OTK:n mieskuo
ron harjoitukset 
henkilökunnan  
kerhossa Helsin
gissä keväällä 
1939. Kuva: Työ
väen keskusmu
seo.

60-luvulla OTK:n toiminta edelleen laa
jeni varsinkin elintarviketeollisuuden osalta. 
Uusille urille toiminta meni vuonna 1963, 
kun OTK hankki Oy Fuel Ab:n osake-enem
mistön. Yhtiön nimi muutettiin E-öljy Oy:ksi. 
Vuonna 1974 Neste Oy osti puolet yhtiön 
osakkeista. Vuonna 1984 nimi muuttui Oy 
Finoiliksi.

Keksitehdas Hämeenlinna 1960
Lihanjalostustehdas 7 Imatra 1962 
Vaatetustehdas Hyvinkää 1963 
Viherjauhokuivaamo Somero 1965 
Teurastamo Ylivieska 1966
Teurastamo Jyväskylä 1967

70- ja 80-luvuilla perustettiin vielä uusia
kin tehtaita, mutta toimintaa alettiin myös 
järjestellä ja rationalisoida koko E-liikkeen 
piirissä: vuonna 1970 OTK osti Elannolta 
tämän elintarviketehtaat Vantaalta. Vuonna 
1974 OTK sai osake-enemmistön mm. Ju- 
listerengas Oy:ssä, Mainosrengas Oy:ssä ja 
Matkarengas Oy:ssä. Samana vuonna läm
pö- ja vesijohtotöihin erikoistuneet Termo ja 
Termoplan, aikaisemmin itsenäiset KK:n 
omistamat tytäryhtiöt siirtyivät Renlund Oy:n 
osastoiksi. Monet tuotantolaitokset jäivät 
melko lyhytikäisiksi, mutta valtaosa teolli
suuslaitoksista oli muodossa tai toisessa vie
lä olemassa E-liikkeen suuressa fuusiossa

1983, jolloin OTK:aan fuusioitiin aikaisem
min itsenäiset paikalliset osuusliikkeet ja nimi 
muutettiin Osuuskunta Eka-yhtymäksi.

OTK dokumentoi järjestelmällisesti 
toimintaansa

OTK:n valokuvakokoelma koostuu noin 
142.000 negatiivista1, josta vajaa puolet 
(65.000) on kinofilminegatiiveja. Muut valo- 
kuvanegatiivit ovat alkuvuosilta lasinegatii- 
vejä ja myöhemmin muovipohjaisia laaka- 
negatiiveja. Ajallisesti aineisto jakautuu niin, 
että vuotta 1930 aikaisempia kuvia on vain 
205, sen jälkeen vuosittain niitä on otettu 
muutama sata, vuodesta 1949 alkaen vuosi
tasolla puhuttiin tuhansista kuvista aina fuu- 
siovuoteen 1983, jonka jälkeen kuvattujen 
otosten määrä laski muutamiin kymmeniin. 
Uusimmat kuvat kokoelmassa ovat vuodel
ta 1992.

Alkuvuosien valokuvaaja oli Eino Finne. 
Vuonna 1936 taloon tulivat Siviä Sievänen 
ja Atte Hyvärinen. Viimeksimainittu teki pit-

1 Lukuun ei ole laskettu mukaan aineis
toon myös kuuluvia passikuvia sekä OTK:n 
hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouk
siin laadittuja diasarjoja, jotka kasvattaisivat 
kokonaislukumäärää vielä huomattavasti.
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kän päivätyön OTK: n kuvaajana aina vuo
teen 1968. Muita pitkäaikaisia kuvaajia oli
vat mm. Olli Nieminen, Tuula Nyholm, Kirs
ti Soraja, Martti Heikkinen ja Marja Kemppilä.

Aineisto tuli museolle arkistokaapeissa 
numerojärjestyksessä. Mukana seurasi myös 
sen kortisto, joten aineisto on ollut käyttö
kelpoisessa muodossa heti tulonsa jälkeen.

Miksi kuvia on sitten otettu? Niillä on 
ollut pääasiassa dokumentoiva tarkoitus: on 
kuvattu eri teollisuuslaitosksia sisältä ja ul
koa, mahdollisesti myös erilaisissa raken
nusvaiheissa, erilaisia työvaiheita ja henki
lökuntaa. Kuvia on otettu runsaasti myös 
mainoskuviksi, eli kokoelmassa on valoku
via teollisuuslaitosten tuotteista. Kaiken kaik
kiaan valokuvakokoelma on edustava otos 
suomalaisen elintarvike-, vaatetus- ja ra-

kennusalateollisuuden vaiheista 1930-luvulta 
1980-luvulle. Mukana on valokuvia myös 
OTK:n tukkukauppatoiminnasta, henkilökun
nasta erilaisissa juhlatilaisuuksissa ja mm. 
valokuvia Olympiakylän rakentamisesta Hel
sinkiin vuonna 1939.

Kokoelma täydentää Työväen keskus
museossa jo aikaisemmin säilytettävää edis
tysmielisen osuustoimintaliikkeen valokuva
kokoelmaa, joka koostuu paikallisten osuus
liikkeiden valokuvakokoelm ista, (mm. 
Osuusliike Voima, Osuusliike Tarmola, 
Osuusliike Mäki-Matti...). Muita kansallises
ti merkittäviä E-liikkeen valokuvakokoelmia 
säilytetään mm. Työväen Arkistossa (KK:n 
ja Me-lehden valokuvakokoelmat) ja Valo
kuvataiteen museossa (KK:n valokuvia 1920
1960-1., 11200 numeroa). ■

OTK:n tulitikkutehdas Tampereella vuonna 1967. Tikut ovat saaneet 
raapaisupäänsä ja matka jatkuu pakkausvaihetta kohti. Kuva: Olli Nieminen, 
Työväen keskusmuseo.
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Kati Hara
Tampere

TYÖTÄ JA LEIPÄÄ 
VAATIMASSA
Kaupunginvaltuuston piiritykset Porissa vuonna 
1917

K unta

piiM tau

Väkijoukko sulki Porin kaupunginvaltuuston 
jäsenet kaksi kertaa istuntosaliin vuonna 
1917. Työttömien vaa
tiessa kesäkuussa töi
tä, joutuivat valtuute
tut viipymään raatihuo
neella muutaman y li
määräisen iltatunnin.
Joulukuussa y li yön  
kestänyt p iiritys lähti 
puolestaan liikkeelle  
hätäaputyöläisten pal
kankoro tusvaatim uk
sista. Näiden tapahtu
mien taustalta nousee 
voimakkaimmin esille huono 
työllisyystilanne.

Ensimmäisen kerran valtuus
ton piiritystä käytettiin painostus
keinona touko- ja kesäkuun vaih
teessa Turussa vuonna 1917, pyrit
täessä miehistölle epämieluisan pa- 
lopäällystön erottamiseen. Myöhem
pien piiritysten aiheena olivat yleensä työt
tömyystöiden järjestäminen tai niiden palk
kakysymykset. Näissä merkeissä joutui Po
rin valtuusto ensimmäisenä piirityksen koh
teeksi.

Joulukuussa piiritetyiksi joutuivat Tam
pereen, Viipurin, Haminan, Kotkan ja Porin 
valtuustot. Piirityksissä ei aina ollut kysy
mys vain väkijoukkojen spontaaneista esiin
tymisistä, vaan joihinkin liittyi myös puna
kaartien omatoimisuutta.

S uom en Valtion leipäkorlti 1917

N:o
I , ktitla lak ia  puttllM u m kx.lia» jaloina 'o ln ilfavxt', .'i«ru.»'MU

*T»roni»« k a i u  !«»•* , JXi pri,i <u»,i 1, .  l i i )  •«, m ik k i I • .  -
» iai ry  r»»l* ra(«alt|»»ti k u l in  p o lk U rU x n l'*  m .r in r y  ■<.« m . ,  im 

.lalMinan ko luan  omi omii ta itU a c o tla
t  iioi nottt IrtikttUtA ulknuiiao Oi.'Iti M» |nliUui j iu n  aamu luo
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lailaa, Ui 14 llji .l»
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Työttömyyskysymys kärjistyy 
piiritykseen

Työttömyyden yli 
kaksinkertaistuttua 
Porissa kesäkuussa, 
laati kaupungin so
sialidemokraattinen 
kunnallisjärjestö val
tuustolle kirjelmän, 
jossa vaadittiin toi
menpiteitä työ ttö 
myyden poistam i
seksi paikkakunnal

ta. Kirjelmän mukaan työt
tömyys ja elintarvikkeiden 
korkeat hinnat tekivät työ
läisten elämän sietämät
tömäksi. Valtuusto päät
ti 18.6.1917, että aina 

työnpuutteen ilmaantuessa 
voitaisiin järjestää esimerkiksi soran

ottoa ja laituritöitä ns. hätäaputöinä.
Valtuuston ratkaisua oli kokoussaliin ja 

raatihuoneen ympärille saapunut kuulemaan 
lähes pari sataa työväkeen kuulunutta ih
mistä. Mukana oli niin miehiä, naisia kuin 
lapsiakin. Heitä valtuuston päätös ei miel
lyttänyt, koska hätäaputöistä maksettu palk
ka oli pieni eikä töiden aloittamisen tarkkaa 
aikaa ilmoitettu. Sanomalehtien mukaan 
valtuusto oli siirtynyt jo muihin asioihin, kun 
saliin astui työläisnaisia, jotka vaativat vas
tausta kunnallisjärjestön kirjelmään. Myös
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lehteriltä alettiin vaatia asian ottamista uu
delleen esille. Eteisestä puolestaan kuului 
naisten kovaäänistä huutoa: “Me vaadim
me leipäkortteja ja rahaa!”. Valtuusto kui
tenkin pysyi päätöksessään ja kokous jat
kui.

Kokouksen päätyttyä valtuutettuja odot
ti eteisessä väkijoukko, joka Satakunta-leh- 
den mukaan esti heidän lähtönsä näin: “Mut
ta kun vvaltuusmiehet aikoivat lähteä rappu
sia alas, alkoi kuulua huutoja: älkää päästä
kö! Edellä kulkevviin vvaltuusmiehiin tartut- 
tiinkin kiinni ja raa'asti tuupattiin heidät ta
kaisin.” Väkijoukko koostui lähinnä nuorista 
miehistä, joista osa oli vain 12-14 vuotiaita. 
Mukana nähtiin myös muutamia venäläisiä 
sotilaita, joita oli sijoitettuna Poriin.

Valtuutettujen lisäksi istuntosaliin suljet
tiin pormestari, valtuuston sihteeri, rahatoi
mikamarin puheenjohtaja sekä Satakunnan 
ja Björneborgs Tidningin päätoimittajat. Osa
puolten välillä ryhdyttiin käymään neuvotte
luja, joihin osallistui myös kaupungin poliisi
mestari. Kolmen tunnin kuluttua piirittäjät 
suostuivat valtuuston ehdotukseen, jonka 
mukaan työttömät valitsisivat kolme edus
tajaa seuraavan päivän rahatoimikamarin 
kokoukseen, jossa käsiteltäisiin töiden jär
jestämistä.

Hätäaputyökysymykset olivat esillä jo
kaisessa valtuuston kokouksessa kesä- ja 
joulukuun välisenä aikana. Kesäkuun piiri
tyksen jälkeen valtuusto ei heti käsitellyt 
työttömien kokouksen ehdotusta, koska 
päätösvaltaista lukumäärää valtuutettuja ei 
saapunut paikalle. Sosialidemokraatti-lehden 
mukaan työttömät suunnittelivat jo valtuu
tettujen viemistä raatihuoneelle, mutta ai
keista luovuttiin järjestäytyneen työväen 
edellyttäessä yhtenäistä ja harkittua toimin
taa. Vasta elokuussa valtuusto päätti lai- 
nanottamisesta hätäaputöiden järjestämistä 
varten.

Valtuustolta riistetään toistamiseen 
vapaus

Kiristynyt ilmapiiri johti uuteen piiritykseen 
joulukuun 13.päivänä. Kokouksen päätyttyä 
valtuutettuja odotti jälleen eteisessä nuoris

ta miehistä koostunut väkijoukko. Nyt tapah
tumat olivat alkaneet hätäaputyöläisten vaa
timuksista siirtyä sepelin hakkuussa urakka
palkoista tuntipalkkoihin, koska urakkapalkat 
eivät enää riittäneet elämiseen. Kirjelmä lop
pui sanoihin:” Jos ei valtuusto siihen men
nessä voi toimittaa muita töitä kun sepelin 
hakkuuta, niin me työläiset tiedämme mitä 
me temme”. Valtuusto myönsi sepelikivien 
hakkuun olevan talvisin hankalaa, mutta 
myönsi korotuksen vain niiden hakkuusta 
laatikkoa kohti.

Kokousta seuraamaan saapunutta paria 
sataa ihmistä päätös ei tyydyttänyt. Kun val
tuutetut eivät suostuneet käsittelemään asi
aa uudelleen, julisti väkijoukko heidät pidä
tetyiksi. Sosialististen valtuutettujen huo
mautukset siitä, ettei menettelytapa ollut jär
jestäytyneen työväen hyväksymä, eivät 
muuttaneet tilannetta. Käytävässä pamahti 
myös kattoon suunnattu revolverinlaukaus, 
jonka jälkeen valtuutetut vetäytyivät takai
sin istuntosaliin.

Piirittäjät saivat ilmeisesti venäläisiltä 
sotilailta neljä tai viisi kivääriä. Sosialide
mokraatin mukaan osa piirittäjistä oli käynyt 
pyytämässä aseita Porin työväen järjestys
kaartilta, mutta kaartin toimikunnan puheen
johtaja oli kieltäytynyt tästä. Sen sijaan he 
ehdottivat työväenneuvoston kutsumista 
koolle ja valtuutettujen vapauttamista. Pii
rittäjät vapauttivat kuitenkin vain kolme so
sialistista valtuutettua, koska nämä olivat 
työväenneuvoston jäseniä. Tämän jälkeen 
muille valtuutetuille suoritettiin ruumiintar
kastus. Lopulta 18 valtuutettua, valtuuston 
sihteeri ja pormestari suljettiin erääseen raati
huoneen huoneista.

Porin "vapaaehtoinen" ja "vakinainen" 
suojeluskunta olivat tietoisia tapahtumista. 
Molempien miehistöt olivat koossa piirityk
sen loppuun saakka. Vakinainen suojelus
kunta lähetti raatihuoneelle kaksi tiedusteli
jaa, mutta muulla tavoin suojeluskunnat 
eivät sekaantuneet asiaan.

Yön aikana osapuolten välejä kiristi eri
tyisesti se, etteivät piirittäjät suostuneet kut
sumaan paikalle lääkäriä, vaikka eräs val
tuutetuista sai sairauskohtauksen. Satakun
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nan mukaan eräs vartiossa ollut mies vasta
si pyyntöihin: “Ei se mitään lääkäriä tarvit
se, tapetaan se kuitenkin”. Välillä jo vaike
alta näyttänyt piiritystilanne alkoi laueta aa
mulla. Kahden valtuutetun vaimot päästet
tiin viemään vangituille ruokaa, ja sairastu
neen valtuutetun työmiehille annettiin lupa 
viedä isäntänsä sairaalaan. Noin kello 11 
raatihuoneelle tulivat järjestäytyneen työvä
en edustajina työväenneuvoston puheenjoh
taja Frans Koskinen ja sihteeri Oskari Leivo 
sekä sosialistinen valtuutettu Tahvo Ruot
salainen. Neuvottelujen jälkeen piirittäjät 
suostuivat jättämään palkankorotuskysymyk- 
sen työväenneuvoston valmisteltavaksi ja 
vapauttivat valtuutetut 16 tunnin piirityksen 
jälkeen.

Liikehdinnän taustalla työväen 
toimeentulovaikeudet

Tyytymättömyys valtuuston päätökseen 
töiden järjestämiskysymyksessä sai ihmiset 
varsin spontaanisti ryhtymään piiritykseen 
kesäkuussa. Sosialidemokraatti ei hyväksy
nyt piiritystä toimintatapana, mutta suhtau
tui työttömien pyrkimyksiin ymmärtäväises
ti. Sekä Sosialidemokraatin että porvarilli
sen Satakunnan Sanomien mukaan toimin
ta oli järjestäytymätöntä.

Joulukuussa Sosialidemokraatti suhtau
tui piirityksiin paheksuen. Lehden päätoi
mittajana ja työväenneuvoston puheenjoh
tajana toiminut Frans Koskinen kirjoitti vain 
pari päivää ennen piiritystä näin: “Suurta 
sekaannusta aiheuttaa se, että suurlakon 
aikana ja sen jälkeen edesvastuuttomat hen
kilöt ja työläisryhmät tai järjestyskaartien eri
näiset osastot ovat ryhtyneet omapäiseen 
toimintaan. Tällainen hajanaisuus ei saa 
enää pitemmälle jatkua. On muistettava että 
työväki taistelee koko työväen luokan puo
lesta. Tekoihin syyllistyneet on järjestöistä 
erotettava.”

Sosialidemokraatin mukaan sen toimi
tukseen oli yritetty tuoda ilmoitusta, jossa 
työläisiä kehoitettiin kokoontumaan piiritys- 
iltana Osuuskunta Kehityksen talolle. Ilmoi
tuksen tuoja kertoi tarkoituksena olevan 
“mennä valtuustoa kovistelemaan”. Toimi

tus ei julkaissut kirjoitusta, koska sen kat
sottiin olevan hämäräperäinen. Lehti arveli 
jonkun kuitenkin harjoittaneen asiasta suul
lista agitaatiota.

Valtuuston joulukuun piirityksestä vasta
si Sosialidemokraatin mukaan pieni joukko 
kaupungin työläisiä. Paheksuntaa aiheutti 
se, ettei “kaupungin työläisten kokouksen” 
kirjelmässä ollut lähettäjien nimiä eikä ai
keista oltu ilmoitettu työväenneuvostolle. 
Merkkinä toiminnan hajanaisuudesta voi
daan pitää myös lehden arveluja siitä, ettei
vät kaikki piirittäjät edes tienneet mitä 
vaatimuskirje sisälsi.

Myös porvarilehdet pitivät piiritystä jär
jestäytymättömien työläisten toimintana. 
Niissä piirittäjien kerrottiin olevan “esikau
pungeista kotoisin olevia huligaaneja”. Hei
tä pidettiin myös “ammattityöttömien jouk
kona, jotka eivät ymmärrä kuinka kalliiksi 
heidän elättämisensä hätäaputöillä kaupun
gille tulee”.

Joulukuisesta piirityksestä löytyy hieman 
enemmän suunnitelmallisuutta kuin kesä
kuun vastaavasta tapahtumasta. Osa piirit- 
täjistä oli lähtenyt raatihuoneelle vaikuttaak
seen valtuuston päätöksiin. Järjestäytyneen 
työväen johto sanoutui kuitenkin julkisuu
dessa irti piirityksistä. Väkijoukko lähti ilmei
sesti jälleen varsin spontaanisti mukaan 
muutamien työläisten ehdotuksiin. Toimin
taan vaikuttivat myös tiedot toisissa kau
pungeissa tapahtuneista piirityksistä ja muu
alla maksetuista korkeammista palkoista

Valtuutetut kokoontuivat heti vapautu- 
misensa jälkeisenä iltana käsittelemään työ
väenneuvoston kirjelmiä. Neuvosto ilmoitti 
ehdotuksen olevan voimassa vain, jos val
tuusto saisi pitää kokouksensa rauhassa. 
Raatihuoneen edustalle oli myös saapunut 
muutamia työväen järjestyskaartilaisia, joi
den tarkoituksena oli estää asiaankuulu
mattomien pääsy kokoukseen. Valtuusto 
päätti nyt ryhtyä toteuttamaan jo elokuussa 
suunniteltuja hätäaputöitä. Lisäksi palkkoja 
korotettiin aivan neuvoston ehdotusten mu
kaisesti. Tämän jälkeen ei hätäaputöitä enää 
joulukuussa käsitelty, ja katseet kääntyivät 
uuteen vuoteen 1918. ■
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LAULAVAT 
ASESEPÄT
Jari Blom: Jyväskylän Mieslaulajat ry 50 vuotta. 
Gummerus Kirjapaino Oy. Saarijärvi 1996

Jari Blomin kirjoittama, runsaasti kuvi
tettu 74-sivuinen kirjanen tarjoaa tiiviin kro
nologisen paketin Jyväskylän Työväen Mies
laulajien vaiheista kuluneen puolen vuosi
sadan ajalta. Liitteenä kirjassa on muun mu
assa tilastotietoa esiintymisistä ja har
joituksista sekä luettelo kuoronlauluohjelmis- 
tosta.

Blom on ilmeisesti tutkinut kuoron pöytä
kirjoja, toimintakertomuksia ja lehtikritiikkejä 
ja rakentanut teoksensa niiden varaan. Yh
tenäisen lähdeluettelon painaminen lukijalle 
osviitaksi ei olisi ollut pahitteeksi.

Paikka paikoin kirja tarjoaa mielenkiin
toista luettavaa. Tämä koskee etenkin kuo
ron vastaamista yhteiskunnan muutoksen 
asettamiin haasteisiin. Konkreettisesti kuo
ro on osoittanut olevansa ajan hermolla 
muuttamalla nimeään sangen useasti. Mil
loin on ollut tarpeellista poistaa nimestä viit
taus työväkeen, milloin taas lisätä se siihen. 
Kuoron nimenä on ollut Aseteollisuus Työn
tekijäin Ammattiosaston Mieskuoro, Asese- 
pot, Laulusepot ja Jyväskylän Työväen Mies
laulajat.

Kuoron alkuvaiheet asettuvat sota-ai- 
kaan. Jyväskylä oli tuolloin Suomen asete
ollisuuden keskus, jossa töitä niin Valtion 
kivääritehtaassa, tykkitehtaasssa kuin syty- 
tintehtaassakin riitti. Ammattiyhdistystoimin
taa ei tehtaitten johdossa katsottu suopeas

ti. Se saattoi olla jopa este töihin pääsylle. 
Kuitenkin ns. Tammikuun kihlauksen jälkeen 
voitiin Jyväskyläänkin perustaa vuonna 1940 
Asetyöväen ammattiosasto, joka toimi pon
timena Aseteollisuustyöntekijäin ammatti
osaston mieskuoron perustamiselle. Kun 
sodan jälkeen siirryttiin siviilituotantoon ja 
ryhdyttiin maksamaan sotakorvauksia, saat
toi kuoroon liittyä kuka tahansa johonkin 
ammatilliseen järjestöön kuuluva mies. Täl
löin nimi muutettiin Laulusepoiksi.

Kirjassa käydään läpi kuoron niin Jyväs
kylässä kuin muuallakin pitämiä konsertteja 
muun muassa anekdootein höystettynä. 
Myös yleisömääristä ja kuoron saamasta 
kritiikistä on tarjolla tietoja. Kirjassa koroste
taan kuoronjohtajien merkitystä, millä luon
nollisesti onkin suuri osuus taiteellisen ta
son kohottamisessa ja ylläpitämisessä.

Kuoron lauluohjelmistoa tarkasteltaessa 
on merkillepantavaa, että varsinaisten työ
väenlaulujen osuus on ollut melko niukkaa. 
Blom kertoo tämän johtuneen siitä, että Suo
men Työväen Musiikkiliiton kustannuspoli
tiikka ei suosinut työväenlaulujen sovituk
sia. Vasta 1970-luvulla tilanne korjaantui ja 
esimerkiksi Jyväskylän Talvi -kulttuuritapah
tuma nosti osaltaan työväenlaulut kunniaan.

Kirjan esipuheessa kuoron nykyinen pu
heenjohtaja Jussi Vuoristo toivoo työväen
kulttuurin tutkijoiden löytävän kyseisistä jul
kaisuista lähtökohtia tutkimuksilleen. Tämä 
on hyvinkin mahdollista, sillä kirja sisältää 
olennaisia perustietoja, joista käsin aihe on 
laajennettavissa ja syvennettävissä.

Ulla Jaskari
Tampere
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SUOMALAISEN 
KOMMUNISMIN 
SYNTYTARINA
Tauno Saarela: Suomalaisen kommunismin synty 1918- 
1923.525s. Tampere 1996, T ammerpaino.

Tauno Saarelan väitöskirjatutkimus suo
malaisen kommunismin synnystä kansalais
sodan jälkeen on piristävä kokemus työvä
enliikkeen historiatulkintojen joukossa. Saa
relan teksti kuljettaa lukijaa mielenkiintoisis
sa ja monisärmäisissä tapahtumissa. Taka
vuosien tyyli rakentaa historiankulusta teo
ria, johon kaikki tapahtumat vääjäämättö
mästi ja loogisesti johtavat on vieras Saare
lan omaksumalle tutkimusotteelle.

Saarelan tutkimus selvittää erityisesti 
Neuvosto-Venäjällä toimineen Suomalaisen 
(Suomen) kommunistisen puolueen sekä 
Suomessa vaikuttaneiden Sdp:stä vasem
malle sijoittuneiden järjestöjen ja henkilöi
den suhdetta.

Elokuussa 1918 Moskovassa suomalais
ten pakolaisten toimesta perustettu SKP oli 
hyvin vahvasti sitoutunut Neuvosto-Venä
jälle ja sillä oli varsin vähäinen vaikutus 
työväenliikkeen elpymiseen ja muotoutumi
seen Suomessa kesästä 1918 kesään 1920. 
Suomessa vasemmistopiirit kritisoivat Sdp:n 
johtoa vanhan työväenpuolueen periaatteista 
luopumisesta. Varovaisen alun jälkeen kri
tiikki voimistui kesällä 1919 ja se ilmeni 
ennen kaikkea lehtikirjoitteluna. Kommunis
tien haaveissa oli vallata Sdp, mutta joulu
kuun 1919 puoluekokous sujui puoluesih
teeri Taavi Tainion nuottien mukaan ja kom
munistit jäivät häviölle. Vasemmistopiirit 
organisoituivat toukokuussa 1920 Suomen 
sosialistiseksi työväenpuolueeksi (Sstp).

Yksinäinen Valpas

Saarelan kuvaus Venäjälle keväällä 1918 
paenneista suomalaisista on välillä kuin pa
rasta seikkailukertomusta. Kiinnostava on

erityisesti vanhan työväenliikkeen johtavan 
ideologin, ns. siltsaarelaisuuden isän ja Työ- 
mies-lehden päätoimittajan Edvard Valppaan 
kohtalo. Valpashan oli Suomessa ollut val
lankumouksen vastustaja, mutta pysynyt 
kuitenkin paikallaan Työmies-lehden pää
toimittajana. Valppaan usko automaattiseen 
kehitykseen kohti sosialismia oli ajanut hä
net aatteelliseen välirikkoon Yrjö Sirolan, 
Kullervo Mannerin ja Otto-Ville Kuusisen 
kanssa vuoden 1917 aikana.

Valpas saapui punapakolaisena Pietariin
5.4.1918. Hänet valittiin toimittamaan Pie
tarin suomalaisen työväen neuvoston leh
teä Vapautta. Lehti oli perustettu kanavaksi, 
jonka avulla epätietoisuutta pakolaisten kes
kuudessa voitaisiin hälventää ja vääriä hu
huja kumota.

Valpas välitti lehdessään ennen kaikkea 
tietoja Suomesta. Vapaus-lehti pyrki saa
maan muun maailman huomiota Suomessa 
tapahtuvalle valkoiselle terrorille. Valppaan 
lehdessä viljelemä linja oli hyvin kansalli
nen. Vapaus-lehti katsoi, että suomalaisen 
työväenliikkeen on aloitettava kamppailunsa 
alusta. Valpas peräänkuulutti työväenliik
keeltä itsetutkiskelua ja liikkeen aatteellisen 
tason nostoa perehtymällä sosialidemokra
tian periaatteellisiin virtauksiin. Valpas ei 
luottanut asekeinoin hankittuun valtaan. Työ
väenliikkeen oli organisoiduttava niin vah
vaksi, että se pystyi sitä kautta ottamaan 
vallan.

Valppaan erityisesti kotimaista työväen
liikettä ruotineet käsitykset eivät saaneet ym
märrystä. Suomalaisia pakolaisia hallitsivat 
enemmän tapahtumat Venäjällä ja bolshe
vikkivallankumouksen kohtalo kuin Suomen 
tilanne. Suomalainen keskuskomitea lak- 
kauttikin Vapaus-lehden oikeistososialistise- 
na menshevikkilehtenä. Lehti ilmestyi vii
meisen kerran Valppaan toim ittamana
14.7.1918. Uudelleen Vapaus alkoi ilmes
tyä 31.7. suomalaisten kommunistien päi- 
välehtenä.

Valpas palasi Suomeen v. 1919 ja hänet 
tuomittiin vankeuteen. Valpas istui Tammi
saaressa lähes viisi vuotta.
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Uhkakuvista ja sankaritarinoista 
monisärmäiseen menneisyyteen
Suomalaisen kommunismin syntytarina 

on mutkikas tapahtumaketju, jonka Saarela 
dokumentoi hyvin huolellisesti. Välillä ta
pahtumia kuvataan niin tarkasti, että asiaan 
vihkiytymättömältä saattaa punainen lanka 
hävitä. Työväenliikkeen historian harrasta
jalle kirja on kuitenkin miellyttävä lukukoke
mus ja Saarelan perusteellinen lähdetyös- 
kentely antaa uutta tietoa työväenliikkeen 
rintamalinjojen muodostumisesta Suomes
sa vuoden 1918 tapahtumien jälkeen.

Saarelan tulkinta kommunismin synnys
tä poikkeaa sekä kommunistien itsensä vil- 
jelemästä sankaritarinaperinteestä sekä työ
väenliikkeen ulkopuolella eläneestä pelko- 
kuvasta, joka perustui kansalaissodan syn
nyttämiin käsityksiin.

Kirjan keskeisiä oivalluksia on se, että 
poliittinen toiminta, ei edes kommunistinen 
poliittinen toiminta voi olla täysin saman
laista eri paikoissa. Moskovan SKP:n aat
teet, käsitykset ja ohjeet eivät siirtyneet 
maasta toiseen ja henkilöltä toiselle muuttu
mattomina.

Marja Rantala
tutkija, Vantaa

Tuemme Työväen 
keskusmuseoyhdistyksen ar
vokasta työväenperinnetyötä

Rakennusliiton Hämeen Aluejärjestö ry
Rakennusliiton osasto 10 ry Tampereen 
rakennustyöläiset
Rakennusliiton osasto 11 ry Tampereen maalarit ja 
mattomiehet
Rakennusliiton osasto 392 ry Tampereen putkimiehet ja 
putkieristäjät
Rakennusliiton osasto 542 ry Maansiirtoalan työntekijät
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TYÖVÄENLIIK
KEEN SUHDE 
VENÄJÄÄN
Antti Kujala: Venäjän hallitus ja Suomen työväenliike 
1899-1905. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia 
T utkimuksia 194. Helsinki 1995.

Uuttera historiantutkija Antti Kujala on 
käsillä olevassa tutkimuksessaan palannut 
jo 1970 -luvulla häntä ihmetyttäneeseen 
seikkaan, että työväenliike saattoi Suomes
sa toimia vuosisadan alussa julkisesti, kun 
se muualla Venäjän valtakunnassa oli kiel
letty. Hän havaitsi lisäksi, että Venäjän 
hallitusvalta ja Suomen työväenliike jopa 
hakivat ajoittain toistensa tukea taistelles
saan Suomen perustuslaillisia vastaan. Ku
jalan pro gradullekin vuodelta 1978 on löyty
nyt käyttöä. Tosin ei ole mikään ihme, että 
hän ilmoittaa eräissä kohdin muuttaneensa 
näkemyksiään.

Venäjän hallitusvallan ja Suomen työ
väenliikkeen välinen taktikointi päättyi toki 
lopulta välirikkoon, joka on tuotu historiantut
kimuksessa esiin. Kujala itsekin on sivunnut 
aihetta työskennellessään "Lenin ja Suo- 
mi”-teoksen kirjoittajana.

Nämä molemminpuoliset hyväksikäyttö- 
yritykset ovat saaneet uinua arkistojen kät
köissä. Nyt arkistoissa selvästikin viihtyvä 
Antti Kujala on kaivanut nämä asiat päivän
valoon. Tutkimusta ovat tukeneet niin Väinö 
Tannerin kuin K.J. Stählberginkin säätiöt.

Kujala vyöryttää kirjassaan sellaisen asia- 
määrän, että sen sulattaminen ei todella
kaan käy kädenkäänteessä. Kirja vaatii pa
neutumista. Yhdellä sivulla saattaa olla kym- 
menkuntakin alaviitettä, jotka johtavat taas 
uusille syrjäpoluille ja antavat asioille lisä- 
nyansseja. Historian friikit ovat syystäkin in
noissaan.

Monet Kujalan esiinnostamat aihepiirit 
ovat kovin ajankohtaisia tänä päivänä: työttö
myys ja sen vastainen taistelu, terrorismi, 
kansallisuuskysymys ja Suomen suhde Ve
näjään. Kujala muistuttaa mieliin, että he

räämässä oleva sosialismi syntyi nuorsuo- 
malaisuudesta. (s.82).

Kujalan tutkimuksen sisältöä ja logiikkaa 
vastaisi paremmin mielestäni työn otsikon 
painotuksen kääntäminen toisin päin eli 
"Suomen työväenliike ja Venäjän hallitusval
ta Suomessa 1899-1905”, sillä tätä keski
näissuhdetta lähestytään tutkimuksessa juuri 
Suomen poliittisen työväenliikkeen kehityk
sen kannalta.

Venäjänkielen taitoisena Kujala on käy
nyt kriittisellä silmällä läpi venäläisten viran
omaisten suomalaisia arkistoaineistoja. Hän 
ei ole lähtenyt "Pietarin tielle” hakemaan 
uusia arkistolöytöjä Venäjältä, vaan avan
nut uuden näkökulman käsillä olleen tähän 
saakka lähes käyttämättömän arkistoaineis
ton. Tarkkaan on luettu sensuuri huomioonot
taen suomalaiset työväenlehdet.

Selvät lähtökohdat
Aiheen alkuasetelmaksi sopii Matti Kuri

kan vuonna 1898 Työmiehessä esittämä lau
suma: "Itsetietoisen kansan liittämisyritys toi
seen suurempaan kansaan pakollisilla yh- 
denmukaisuuskeinoilla, on historiallinen mur
hayritys.” Tämän perusasettamuksen jälkeen 
seuraakin sitten työväenliikkeessämme eri
laisia sivujuonteita ja harhapolkujakin, joita 
Kujala tuo päivänvaloon.

Kujala kiinnittää huomiota myös paikalli
siin eroihin Suomen työväenliikkeen perin
teessä. Tampereen työväenliike osoitti jo 
vuodesta 1899 lähtien enemmän sympatioi
ta perinteistä patriotismia ja kansallista yh
teisrintamaa kohtaan kuin Helsingin ja Tu
run sosialistit. Tampereen työväenliikkees
sä oli hyvin voimakas isänmaallinen henki. 
Siinä suhteessa oli todella onnekasta, että 
Vuolukalle ja muille työväen tamperelais- 
johtajille tuli mahdollisuus tuoda näkemyk
sensä suoraan Leninille ja Stalinille Tampe
reen Työväentalossa 1905 ja 1906.

Kujala tekee johtopäätöksen, että vuo
den 1905 tapahtumia Suomessa voidaan 
aivan hyvin luonnehtia "kesken jääneeksi 
vallankumoukseksi aivan kuten Venäjällä oli 
laita” . Suomen tapahtumien luonne poikke
si olennaisesti sikäli Venäjästä, että levotto
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muudet eivät täällä olleet spontaaneja, vaan 
- kuten Kujala tausta-aineistollaan osoittaa - 
koko ajan aktivistipuolueen ja työläisaktivis- 
tien johtamia. Muistettakoon lisäksi vielä 
Suomessa syntyneet Punakaartit, joita venä
läiset vallankumoukselliset alkoivat suoma
laisen esimerkin mukaisesti perustaa 1917 
keväällä myös Pietarissa.

Tämä kaikki tuo mieleen venäläisen histo
rioitsijan Viktor Holodkovskin lausuman: 
"Kolmentoista vuoden aikana vuodesta 1905 
alkaen Suomessa tapahtui neljä vallanku
mousta, mikä oli enemmän kuin missään 
muussa maassa.” (Holodkovski Viktor. Suo
men työväen vallankumous 1918. Edistys. 
Moskova 1978. s 3.)

Kirjan ahkera lukija palkitaan loppua koh
ti. Kujalan kerronta näet muuttuu vuoden 
1905 tapahtumien myötä entistä lennok
kaammaksi: "Maaliskuun 20. päivänä Rei-

nikka käveli suoraan kuvernöörin takahuo
neeseen, veti esiin revolverin ja antoi pauk
kua. Nähtyään aseen Mjasojedov (suom. 
"Lihansyöjä” am) nosti kätensä suojakseen 
ja ensimmäinen luoti läpäisi sen päätyen 
kuvernöörin kylkeen. Säikähdyksissään Mja
sojedov ryömi pöytänsä alle, jolloin maaliksi 
tarjoutui hänen lihava takapuolensa. Haa
vat eivät osoittautuneet kuolettaviksi.” 
(s.368).

Positiivista kirjassa ovat englanninkieli
nen Summary ja kuvaliite. Kuvasta näkee 
esimerkiksi, kuinka Kansan Lehti esitti elo
kuussa 1905 Hämeen läänin kuvernöörin 
A.A. Papkovin aasin hahmossa.

Historian kirjoja on kiva lukea ajan kans
sa. Kunpa sitä vain riittäisi televisiolta ja 
Internetiltä!

Aimo Minkkinen
Tampere

ENNEN TEHTAAT RAKENNETTIIN TAMPEREEN PARHAILLE PAIKOILLE.
Hyvästä sijainnista ei ole haittaa tänäkään päivänä.
Finlaysonin alue on kiehtova ympäristö, jolla 
on takanaan kunniakas menneisyys ja edessään 
huikea tulevaisuus. Sijainti keskellä kauneinta 
Tamperetta, kaupunkina kaupungin sydämessä.

mlavson
F I N L A Y S O N I N  A L U E

-  KEHITTYVÄ, KASVAVA, KAUNISTUVA OSA YDINKESKUSTAA 

Näe visiot ja Ideoit

Kun kiertelet Finlaysonin alueen kujilla ja katselet ympärillesi, 
saat jo nyt mielikuvan siitä, millaiseksi alue tulevaisuudessa 
tulee kehittymään.
Vanha tehdaskiinteistö on alueen leimaa-antava runko, jota 
suunnitelmien mukaan kunnostetaan ja jonka ympärille rak
ennetaan uutta.
Lähivuosien Finlayson tarjoaa keskitetysti kaikkea, mitä 
tamperelainen tarvitsee: asuntoja, työpaikkoja, oppilaitoksia, 
omaleimaisia paikkoja niin vapaa-ajanviettoon kuin kulttuuri
tarjontaankin.

Pumpullvaprtlklssa on valmista saumaa.
Mutta myös Sinulle räätälöitävää tilaa.

Mahtava, yli 100.000 m2:n suuruinen kiinteistö tarjoaa 
mahdollisuudet miltei mihin vain. Sopivaa tilaa löytyy esimerkiksi 
toimisto-ja liikekäyttöön sekä verstaiden tai pienyritysten 
tarpeisiin.
Tarjoamme muuttovalmista, peruskunnostettua tilaa, mutta 
myös “ raakatilaa” , joka voidaan -  toivomustesi mukaan 
-  remontoida juuri Sinun yrityksesi toimintaa ja liikeideaa 
palvelemaan.

Tule tutustu 
maan ja valitse 
maan sopiva tila 

juuri Sinun yrityksesi 
käyttötarkoitukseen. 

Sinua palvelevat 
Erkki Kortesniemi, 

puh. (931) 2494 610 
sekä Marjatta Havanka, 

puh. (931) 2494 611.

HBB0 T a m p e re e n  
jggggg k i i n t e is t ö
H H H  INVEST OY 
Kuninkaankatu 3,33210 Tampere 
Puh. (931) 249 4600, 
faksi (931) 223 9639
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MITTAVA SELVI
TYS HELSINGIN 
TEOLLISUUS- 
YMPÄRISTÖISTÄ
Helena Hakkarainen - Lauri Putkonen: Helsingin 
kantakaupunginteollisuusympäristöt. 
Teollisuusrakennusten inventointiraportti. Helsingin 
kaupunginmuseon tutkimuksia ja raportteja 1 /95. 
Helsingin kaupunginmuseo 1995. ISBN 951 -772-725-9 
ISSN 1238-9870, 244 S.

Julkaisun alaotsikon sana ‘inventointira
portti’ antaa turhan vaatimattoman käsityk
sen tästä mittavasta kirjasta, jonka sivu
määrästä vain puolet on varsinaista teolli
suusrakennusten inventointiluetteloa. Toi
nen puoli on Helena Hakkaraisen satasivui
nen nootitettu tutkimus otsikolla Teollisuu
den Helsinki’. Siinä Hakkarainen piirtää laa
jan kehityskaaren varhaisesta Vantaanjoen 
suulla sijainneesta myllystä kantakaupun

gin varsinaisiin teollisuusalueisiin, kaupun
gin suunnittelupolitiikkaan vuoteen 1946 asti 
sekä päättää tekstinsä sodanjälkeistä kehi
tystä kuvaavaan epilogiin, jolla on hieman 
haikea otsikko Teollisuus jättää kantakau
pungin’. Tämän jakson jälkeen kirjassa on 
Lauri Putkosen katsaus ‘Ketkä suunnittelivat 
Helsingin teollisuusrakennukset?’ sekä lu
vut teollisuustaloista, teollisuuden muutto
liikkeestä ja teollisuusrakennusten uuskäy
töstä. Varsinainen inventointiluettelo perus
tuu vuosina 1983-88 suoritettuun inventoin
tiin. Luetteloon on liitetty jälkikommentteja 
keskeisten teollisuusalueiden uudelleenkaa- 
voittamisesta. Itse luettelo etenee selkeästi 
kaupunginosittain. Valokuvat ovat pieniä ja 
niiden laatu vaihtelee. Kaavapiirrokset ovat 
selkeitä. Kirjan lopussa on Helsingin teolli
suuden toimipaikkojen sijoittuminen havain
nollisina karttaesityksinä vuosilta 1850,1875, 
1904, 1924 ja 1946. Tämä julkaisu on välttä
mätön käsikirja jokaiselle Suomen teollisuut
ta tutkivalle.

Antti Metsänkylä
tutkija, Helsinki

OTK:n tehdas
alue Helsingis
sä 1950-luvun 
alussa. Kuvaaja 
Atte Hyvärinen. 
Kuva: Työväen 
keskusmuseo.
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Mari Käyhkö ja Päivi Tuupanen, Joensuu

Artikkeli perustuu tekijöiden pro gradu -tutkielmaan Työläisperheestä opintielle. Elämäkerrallinen tutkimus 
työläistaustaisten nuorten elämänkulusta. Joensuun yliopisto. Sosiologia 1996.

Työläisperheen nuoren opintie
Suomalainen yhteiskunta ja koulutus sen 

osana on muuttunut nopeasti viimeisten vuo
sikymmenien aikana. Nopea muutos ja kou
lutusmahdollisuuksien lisääntyminen eivät 
ole kuitenkaan merkinneet koulutukselle ase
tettujen tasa-arvoisuustavoitteiden toteutu
mista vaan kotitaustalla on edelleen ratkai
seva yhteys nuorten koulutusuraan. Repro- 
duktioteoriat ja symbolinen interaktionismi 
tarjosivat lähtökohdan ja viitekehyksen 
työläistaustaisten nuorten koulutuksen mer
kityksen ja koulukokemusten tutkimukselle. 
Reproduktioteoriat tarkastele
vat koulua yhteiskunnan ta
loudelliset ja kulttuuriset val
tarakenteet “uudelleentuotta- 
vana” laitoksena, jossa oppi
laat ja opettajat nähdään pas
siivisina reproduktion toteutta
jina. Symbolisen interaktionis
min mukaan suuntautuneilla 
tutkijoilla tutkimus keskittyy 
“osallistujien” näkökulmaan eli

Viipurilaisia maalarin ammat
tiin opiskelevia poikia vuonna 
1936. Kuva: Työväen keskus
museo.

niihin prosesseihin, joissa yksilöt tulkitsevat 
ja antavat merkityksiä kohteille, tapahtumil
le ja tilanteille, jotka muodostavat heidän 
sosiaalisen maailmansa. Työläistaustaisia 
nuoria ei nähdä passiivisina reproduktion 
toteuttajina vaan toimijoina, joiden ymmär
täminen on tutkimuksen tavoitteena. Tutki
muksessa tarkastellaan työläistaustaisten 
nuorten opintietä - matkaa läpi koulutusins
tituution. Elämänkulun näkökulmasta kysy
tään mikä on koulutuksen merkitys näille 
nuorille? Millainen toiminta johtaa sosioeko
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nomiselta taustaltaan samanlaisista nuorista 
toiset valitsemaan ammattikoulutuksen ja 
toiset korkeakoulutuksen?

Tutkimuksessa sovelletaan elämäkerta- 
metodia sekä sitä täydentävää teemahaas
tattelua. Aineisto sisältää kymmenen kor
keakouluun ja kymmenen ammattikouluun 
hakeutuneen nuoren elämäkertaa. Kritee
reinä haastateltavillemme olivat työläistaus- 
ta, oppivelvollisuuden suorittaminen perus
koulussa sekä ammattikoululaisten kohdalla 
lisäksi hyvä koulumenestys.

Tutkimuksen tulosten perusteella voitiin 
todeta, ettei nuorten elämänkulkua tarkastel
taessa isän tai suvun ammatin “periytymi
nen” ammattikoululaisilla näytä pakon sa
nelemalta ajautumiselta kohtaloon. He ovat 
elämäänsä ja valintoihinsa tyytyväisiä tunti
essaan opiskelevansa itselleen sopivaa am
mattia. Käytännöllinen suuntautuminen oli 
yleinen itsearvio työläistaustaisilla nuorilla, 
jonka juuret näyttivät johtavan varhaislap
suuteen. Heitä voidaan kuvata ei-akateemi- 
sesti kunnianhimoisiksi, kodin kulttuuripe
rinteelle uskollisiksi nuoriksi. Ammattikoulu
laiset ovat kiinni perheen kulttuurissa ja jatka
vat suvun mallia kyseenalaistamatta sitä.

Työläistaustaisten korkeakouluopiskelijoi
den suhde perheeseen näyttäytyy erilaisena 
kuin ammattikoululaisten. He irtaantuvat per
heen kulttuurista. Kokonaisvaltaisimmin tä
män tekevät korkeakoulutytöt. Korkeakou- 
lutytöille koti on melko varhain menettänyt 
“välitystehtävänsä”. Nuori on alkanut eriyt
tää omaa toimintaansa perheen yhteisestä 
toimintarakenteesta. Korkeakoulutytöt ovat 
hyvin suoritusmotivoituneita ja hiljaisen, kil
tin, tunnollisen koulutytön roolin mukaisia. 
Ammattikoulua käyvät tytöt eroavat siinä, 
että heillä ei ole niin vahvaa halua oppia, 
eivätkä he myöskään kuvaile itseään niin 
kunnianhimoisiksi tai tunnollisiksi. Ammatti
koulu antaa heille mahdollisuuden käytän
töön orientoitumiseen. Toisaalta he ilmaise
vat selvästi etteivät viihtyneet peruskoulus
sa. Korkeakoulupojat ovat irtaantuneet van
hempiensa antamasta ruumiillisen työn mal
lista hakeutumalla korkeakouluun, mutta 
kunnioittavat miespuolisten sukulaistensa

ruumiillisen työn tekemistä. He jatkavat sel
västi työväenkulttuuria yliopistossa hieman 
muunneltuna versiona. Koulun vastainen 
kulttuuri, mikä pojilla näkyi peruskoulussa, 
on havaittavissa myös yliopistossa. Henki
sen työnteon periaatteena on päästä mah
dollisimman vähällä - ikäänkuin säästää itse
ään vähän kovempia koitoksia varten.

Sukupuolen mukaan ilmeni yllättävän 
suuria eroja koulutuksen merkityksen suh
teen. Erityisesti tyttöjen halu koulutuksen 
kautta toteuttaa itseään - ammattikoululaisilla 
käsillä tekemisen kautta ja korkeakouluopis
kelijoilla itsensä sivistämisen avulla - oli var
sin vastakkainen poikien välineelliseen opis
keluorientaatioon nähden. Ammattikoulun 
pojille ammatin tuli taata toimeentulo, kun 
korkeakoulupojat halusivat koulutuksen avul
la kohottaa elintasoaan. Yllättävin havainto 
oli työläistaustaisten korkeakoulutyttöjen 
koulun merkityksellistäminen haasteeksi pe
ruskoulusta lähtien, läpi lukion korkeakou
luun saakka. Koulutuksen kautta he uskovat 
saavansa arvostetun ammatin sekä tyydyt
tävänsä kunnianhimoaan. Jos peruskoulu 
korkeakouluun hakeutuneita tyttöjä lukuun
ottamatta oli itsestäänselvyys, tarjosivat vas
ta ammattikoulu tai korkeakoulu tutkimuk
semme nuorille mielekkään oppimisympä
ristön. ■

Lenin-museo
Hämeenpuisto 28, 3 krs. 33200 TAMPERE 
Puh. 931-2127313, fax: 931-2146765 
Perusnäyttelyt:
“Leninin elämä" ja “Lenin ja Suomi".
Vaihtuvia erikoisnäyttelyitä.
Lenin-puodista pinssejä, kortteja, julisteita, t- 
paitoja, kirjoja... vielä löytyy aitoja neuvosto- 
kauden tuotteita.
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N ÄYTTELY RANSKAN 
SUURESTA 
VALLANKUM OUKSESTA

Työväen keskusmuseo on jo pitkään neu
votellut venäläisen Uuden ajan historian 
dokumentointi- ja tutkimuskeskuksen 
(RCCHIDNI) kanssa Ranskan suuren vallan
kumouksen aikalaistaidetta esittelevän 
näyttelyn toteuttamisesta Suomessa. 
RCCHIDNLn kokokelmiin on nimittäin 1900- 
luvun alkupuolella kerätty merkittävä koko
elma 1780- ja 1790-luvun ranskalaista gra
fiikkaa, joka esittelee aikalaisten silmin Rans
kan suuren vallankumouksen tapahtumia. 
Näitä nimenomaisia töitä ei ole RCCHIDNLn 
toimesta vielä koskaan esitelty näyttelyissä, 
minkä johdosta niiden näytteille saaminen 
Työväen keskusmuseoon on erityisen mer
kittävää.

Näyttelyn toteutuksesta sovittiin alusta
vasti kuluvan vuoden kesäkuussa, ja näyt- 
telysopimus on määrä allekirjoittaa vielä 
kuluvana syksynä. Vuosien 1789-1794 ta
pahtumia Ranskassa käsittelevä näyttely 
tulee käsittämään noin 100 grafiikanlehteä, 
muutamia mitaleja ja muita esineitä sekä 
arkistomateriaalia. Todennäköisesti näytte
ly tulee olemaan yleisölle avoinna Työväen 
keskusmuseossa keväällä 1997 noin kol
men kuukauden ajan.

VASEN AJAN  TA S A LLA
Uutuutena Työväenliikkeen kirjaston Va- 

sen-tietokannasta on haettavissa Ahjon, Ka
renssisanomien, Palkkatyöläisen ja Pippu
rin artikkelit parilta viime vuodelta. Kansain
välisen solidaarisuussäätiön apuraportin, 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen Talous & 
Yhteiskunta -lehden ja Työväentutkimuksen 
artikkelit päivitetään syksystä alkaen suo
raan tietokantaan. Suunta 2000 loppui aika- 
kauslehtenä, mutta SDP:n jäsenlehdessä il
mestyy Suunnan omat sivut, joiden artikke
lit tallennetaan Vasempaan.

Syksyn kuluessa kerätään tiedot Suo
men yliopistojen ja korkeakoulujen työväen
liikettä käsittelevistä opinnäytteistä vuosilta 
1995 - 1996.

Kesällä ja syksyllä Vasen-tietokantaa päi
vitetään erityisesti työväenjärjestöjen histo
riikeilla vuosilta 1990 - 1996.

TY Ö V Ä E N JA  
TYÖ VÄEN LIIKKEEN  
TU TKU ATH U O M IO !

Yhteispohjoismainen työväenliikkeen his
torian bibliografia “Foreign Language Lite- 
rature on the Nordic Labour Movement”(ed. 
by Marianne Bagge Hansen & Gerd Calle- 
sen) valmistui 1992. Vieraskielisten artikke
leiden ja tutkimusten, esim. tutkimustiivis- 
telmien systemaattinen kokoaminen aloi
tetaan syksyllä. Työväenliikkeen kirjasto ke
rää aineiston vuosilta 1991 - 1996. Uusi
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Kivistön museon luovutustilaisuus oli Työväen keskusmuseon tiloissa 
7.6.1996. Vas. museonjohtaja Blomster, Työväen keskusmuseonyhdistyk- 
sen puheenjohtaja Vesa Karvinen, Eeva ja Toivo Lindholm. Kuva: Pentti 
Visa, Työväen keskusmuseo.

bibliografia julkistetaan kesäkuussa 1997 yh
teispohjoismaisessa työväen arkistojen ja 
kirjastojen tapaamisessa Helsingin Hakanie
messä.

Pohjoismaisilla kielillä julkaistut tekstit 
jäävät tämän julkaisun ulkopuolelle.

K U K A  K U K IN  
TYÖ VÄEN LIIKKEESSÄ - 
M A TR IKKELI

Työväenliikkeen kirjastossa on koekäy
tössä matrikkelitiedot työväenliikkeen vai
kuttajista vuosilta 1944 - 1954. Henkilöre
kisterissä löytyy tietoja noin 600 vaikuttajas
ta. Tällä hetkellä kerätään tietoja työväenliik
keen vaikuttajista vuosilta 1955 -1970. Jouk
koon on valittu vasemmistopuolueiden mi
nisterit, kansanedustajat, päättävien elinten 
luottamushenkilöt, puheenjohtajat, puolue
sihteerit, toimitsijat, piirien puheenjohtajat 
ja piirisihteerit. Lisäksi matrikkeliin kerätään 
tietoja työväenliikkeen nais-, nuoriso- ja var
haisnuorisojärjestöjen, ammattiyhdistysliik

keen sekä työväen sivistys- ja kulttuurijär
jestöjen että Työväen Urheiluliiton keskei
sistä vaikuttajista.

Matrikkelista lisätietoa Työväenliikkeen 
kirjastosta (90-)766429 tai Kirsti Lumialalta 
(90-)765428 tai Työväen Arkistosta Marja 
Rantalalta (90-)736322.

RENGON K IV IS TÖ N  MUSEO 
LAHJO ITETTU TYÖ VÄEN 
KESKUSMUSEOLLE

Työväen keskusmuseon pitkäaikainen 
yhteistyökumppani, Kivistön museo, on lo
pettanut toimintansa. Museota ylläpitäneet 
Toivo ja Eeva Lindholm ovat päättäneet 
siirtyä museotoiminnan piiristä eläkkeelle sa
malla kun he ovat muuttaneet Rengosta 
Hämeenlinnaan. Muuton yhteydessä aktua
lisoituneesta Kivistön museon kohtalosta 
päätettiin lopullisesti kesäkuussa, kun sopi
mus Kivistön museon kokoelmien luovutta
misesta Työväen keskusmuseolle allekirjoi
tettiin.
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Työväenperinteen puheenjohtaja Seppo Hentilä (oik.) ojentaa ruskean kirjeen apulaisprofes
sori Antti Kujalalle vuoden 1995 parhaasta työväentutkimuksesta. Kuva: Kirsti Saarikoski, 
Työväenperinne ry.

Kivistön museon kokoelmat käsittävät 
yli 1000 luetteloitua esinettä, asiakirjoja ja 
muuta työväenperinteeseen läheisesti liit
tyvää materiaalia. Kokoelmat siirretään Ren
gosta Tampereelle kesän ja syksyn 1996 
kuluessa, ja niitä tullaan hyödyntämään Työ
väen keskusmuseon näyttelyissä ensimmäi
sen kerran vuonna 1997.

TY  Ö VÄENPERINNEPÄIVÄ 
M A A LIS K U U N  V IID E N TE N Ä  
TR AD ITIO KSI

Työväenperinne - Arbetartradition ry jär
jesti ensimmäisen työväenperinneillan 5.3. 
1996. Arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läs
näollessa Rauhankasvatusinstituutti ry:n va
rapuheenjohtaja Helena Kekkonen luovutti 
Työväenliikkeen kirjastolle kokoelman ope
tusneuvos Yrjö Kallisen kotikirjastosta. Sa

massa tilaisuudessa avattiin opetusneuvos 
Yrjö Kallisen (1886 - 1976) elämäntyöstä 
kertova näyttely. Näyttely valottaa Kallista 
niin työväenliikkeen miehenä, osuustoimin
nallisena valistajana, kosmopoliittina kuin 
maineikkaana puhujanakin, kiteytti tutkija 
Harri Markkula näyttelyn avaussanoissaan. 
Näyttelyn yhteydessä on mahdollista tutus
tua myös Kallisen tuotannosta laadittuun bib
liografiaan ja hänen kirjastonsa luetteloon. 
Näyttelyn ovat koostaneet tutkijat Marja Ran
tala ja Petri Tanskanen Työväen Arkistosta 
sekä “Kallistutkija” Harri Markkula Helsin
gin yliopiston uskontotieteen laitokselta.

Työväenperinne ry:n ensimmäisellä “par
haan työväentutkimuksen” palkinnolla pal
kittiin apulaisprofessori Antti Kujalan tutki
mus Venäjän hallitus ja Suomen työväenlii
ke 1899-1905. Tutkimuksessa selvitetään 
Venäjän hallitusvallan toimenpiteitä ja suh
tautumista Suomen työväenliikkeeseen en
simmäisen sortokauden aikana.
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Työväenperinne ry. on päättänyt järjes
tää vuosittain aina maaliskuun viidentenä, 
Anna Wiikin syntymäpäivänä työväenperin- 
netapahtuman. Työväenliikkeen kirjasto ava- 
si ovensa asiakkailleen 5.3.1987 eli ensi 
keväänä juhlitaan kymmenvuotiasta kirjas
toa ja palkitaan paras “ei-akateeminen työ
väentutkimus”. Tervetuloa!!!

T Y  Ö LÄISTAR IN A JATKUU

Kansan Arkiston näyttely “Työläistarina” 
on avoinna 20.12.1996 asti. Esillä on arkis
ton henkilöarkistokokoelmista poimittuja 
asiakirjoja, kirjeitä ja valokuvia. Muistelma
katkelmat yhdistävät ne vasemmistolaiseen 

liikkeeseen sitoutuneen per
heen tarinaksi.

Näyttely on avoinna ti- 
pe klo 9-16 Kansan Arkis
tossa osoitteessa Vetehi- 
senkuja 1 Helsinki.

STS-pankkimuseoon on tallennettu työväen 
pankkitoimintaa 90 vuoden ajalta. Kuva: Työ
väen Arkisto.

TUTUSTU STS-
PANKKIM USEOON
HELSINGISSÄ!

STS-pankin taivalta vuosisadan alusta 
90-luvulle esittelevä erikoismuseo on avoin
na keskiviikkoisin klo 12 - 14 osoitteessa 
Paasivuorenkatu 3, 00530 Helsinki. Muse
oon on ilmainen sisäänpääsy. Ryhmien kans
sa voidaan sopia muistakin käyntiajoista (yh
teydenotot: Työväen Arkisto 90 - 736 322).

Pienessä museossa voit tutustua vuosisa
dan alun “pankkisaliin” sekä eri vuosilta pe
räisin oleviin pankkikoneisiin ja pankkika- 
lusteisiin. Pankin syntyä, kasvua ja toimin
taa Helsingissä ja muualla maassa esitel
lään havainnollisesti valokuvin.

Tervetuloa tutustumaan!

M U ISTITIETO A 
KERÄTÄÄN 
OPPIVUOSISTA

Työväen Muistitietotoi- 
mikunta toimeenpanee yh
dessä työväen viiden pää- 
oppilaitoksen, Työväen Aka

temian, Voionmaan opiston, Sirola-opiston, 
Kiljavan opiston ja Pohjola-opiston kanssa 
koulutusta koskevan muistitietokeruun ni
mellä “TIEDON LÄHTEILLÄ - Muistitieto- 
keruu työväenliikkeen opistot käyneille” .

Ennen peruskoulua nämä opistot olivat 
monelle ainoita tehokkaita opiskelun tyys
sijoja. Niissä koulittiin esiin työväen lahjak- 
kuusreserveistä monia luottamushenkilöitä, 
taiteilijoitakin, vaikkapa kaikkien tuntema so
siaalisen eläytymisen ja esiintymistaidon 
mestari, näyttelijä ja lausuja Veikko Sinisa
lo.

Kunkin oppilaitoksen pitkän kurssin käy
neitä halutaan saada muistelemaan paperil
le tai ääninauhalla, millaisina he oppivuo- 
tensa kokivat. Sitä varten muistelun avuksi 
ilmestyy TALLENTAJA-kyselyesite. Se py
ritään postittamaan kaikille kurssin käyneil
le ja sitä voi Työväen Muistitietotoimikunnan 
osoitteesta, puhelin 90 - 736 322. Rahapal
kintoja vastaajille on luvassa liki 10.000 
markkaa.
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Näin mainostettiin Mal- ' 
lasjuoman olutta 1957. 
Kuvassa nuori Pertti Pa
sanen ja humalattaret. 
Kuva: Allotria Filmi /Työ
väenperinne ry.

KANSAN 
ELO KU VAN JA 
ALLO TR IA  
F ILM IN
TUOTANNOSTA 
FILM O G RAFIA

Vuonna 1989 käyn
nistyneeseen ja vuonna 
1993 päättyneeseen Työväenperinne ry:n 
elokuvaprojektiin liittyen ilmestyy syksyllä 
1996 filmografia Kansan Elokuva Oy:n ja 
Allotria Filmi Oy.n elokuvatuotannosta. Pai
netun luettelon on toimittanut Petri Tanska
nen.

Työväenliikkeen monitoimimiehen Jan
ne Hakulisen luotsaamat, vuosien 1946 ja 
1962 välisenä aikana toimineet Kansan Elo
kuva Oy ja Allotria Filmi Oy olivat pieniä 
elokuva-alan yrittäjiä, joilla oli lujat siteet 
työväenliikkeen eri järjestöihin. Yhtiöiden 
tuotanto käsittää runsaasti mm. sosiaalipo
liittisesti sävyttyneitä lyhytkuvia ja ammatti- 
yhdistysfilmejä, mutta myös tuolloin muo
dissa olleita kaupunki- ja kauppalakuvauksia, 
tavallisia mainosfilmejä ja viikkokatsauksia. 
Kansan Elokuvan ja Allotria Filmin tuotanto 
muodostaa hienon ja arvokkaan kulttuuri
historiallisen kokonaisuuden suomalaisen ly- 
hytelokuvatuotannon historiassa.

R AO UL PALM GRENIN 
ARKISTO  H E N K I- 
LÖARKISTOJEN UUTUUS

Kansan Arkiston henkilöarkistokokoelmat 
karttuivat viime vuonna merkittävästi. Noin 
kolmasosa koko kartunnasta oli henkilöar- 
kistoja. Yhteensä henkilöarkistoja on 205.

Kansan Arkiston juhlavuoden kilpakeruun 
Merkintöjä elämästä tuloksena henkilöarkis- 
toihin saatiin mm. kaksi laajaa kirjekokoel
maa, joissa on yhteensä yli 1000 kirjettä. 
Elämäkertoja ja muistelmia saatiin yli 10.000 
sivua.

Laajin uusista henkilöarkistoista - 12 hyl
lymetriä - on professori Raoul Palmgrenin 
(1912-1995) arkisto. Se sisältää käsikirjoi
tuksia, puheita ja esitelmiä, laajat kirjalli
suutta koskevat muistiinpanot, ammatilliseen 
ja yhteiskunnalliseen toimintaan liittyviä asia
kirjoja, julkaisuja ja lehtileikkeitä. Ja kaikki 
tämä Palmgrenin oman huippunsa viedyn 
systematiikan mukaan luokiteltuna.

Raoul Palmgrenin arkiston käyttö on lu
vanvaraista. Käyttölupia voi pyytää Marja- 
Leena Palmgrenilta Kansan Arkiston väli
tyksellä.

TYÖ VÄEN
KESKUSM USEOLLE OPM:N 
ERITYISAVUSTUS

Opetusministeriö on myöntänyt Työvä
en keskusmuseoyhdistys r.y.:lle 50.000 mar
kan valtionavustuksen työväenkulttuurin kes
kusrekisterin toteuttamiseen osana Suomi 
tietoyhteiskunnaksi -ohjelmaa. Keskusre
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kisteri tulee valmistuttuaan sisältämään in
formaatiota niin työväenkulttuuriin liittyvistä 
tutkimushankkeista, esine- ja kuvakokoel
mista kuin alalla toimivista laitoksistakin. 
Työväenkulttuurin valtakunnallista keskus
rekisteriä tullaan jatkossa ylläpitämään Työ
väen keskusmuseon toimesta Tampereella.

Nyt saadun valtionavustuksen turvin on 
käynnistetty keskusrekisterin suunnittelutyö, 
jonka toteutus käytännössä aloitetaan vuon
na 1994 julkaistun työväenkulttuurityöryh- 
män raportin mukaisessa muodossa ensi 
vuonna. Yleiseen käyttöön atk-pohjainen 
keskusrekisteri pyritään saamaan ainakin 
osittain vuoden 1998 kuluessa. Tavoitteena 
on, että tällöin rekisteriä voidaan käyttää 
perinteisen museoon tehdyn tiedustelun li
säksi suoraan Internetin kautta.

TYÖ VÄEN  M U ISTITIETO - 
TO IM IKU N TA

Työväen Muistitietotoimikunta uusi v. 
1995 kokoonpanoaan. Kirjailija Arvo Salon 
viisivuotiskauden jälkeen puheenjohtajaksi 
valittiin toimikunnan jäsen Risto Laakkonen 
ja muiksi jäseniksi Erik Allardt, Senja Hako, 
Riitta Jallinoja, Kyösti Kiuru, Martti Koivisto, 
Risto Kolanen, Simo Laaksovirta, Sinikka 
Luja-Penttilä, Antti Metsänkylä, Päivö Pu
hakainen ja Timo Vallittu. Toimikunnan sih
teerinä toimii Työväen Arkiston muistitie
don virkailija Risto Reuna.

Uusi toimikunta tarkisti myös varovai
sesti muistitiedon keruutyön sisältöä. Ke
ruissa tavoitellaan ensisijaisesti työväestön 
kokemuksia sodanjälkeisen hyvinvointival
tion rakentamisesta; mitä vaurastumisesta 
ja tasa-arvoistumisesta seurasi. Työväes
tön määrä kasvoi vuosien 1960 - 1975 väli
sessä muutoksessa sadoilla tuhansilla uu
silla työntekijöillä, suuri osa heistä maatalou
desta tai henkisen työn väestökerroksista 
tulleina. Muistitietokokoelmat kuvaavat työ
väestön ja vähäosaisten elämää sekä kamp
pailua vallasta.

TYÖ VÄEN  KESKUSMUSEON 
TILATYÖ R YH M Ä ASETETTU

Opetusministeriö asetti 7.5.1996 työryh
män selvittämään Työväen keskusmuseon 
pysyvien toimitilojen sijoituspaikkaa Tam
pereella. Työryhmä tulee käsittelemään 
myös museon perustamis- ja ylläpitokus
tannuksia sekä niiden rahoitusta. Esityksen
sä työryhmän on määrä antaa lokakuun lop
puun mennessä. Työryhmän jäseninä ovat 
kulttuuriasiainneuvos Kari Poutasuo (pu
heenjohtaja), yliarkkitehti Tuulikki Terho, 
vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Vir
tala, kansliasihteeri Pekka Kivekäs, kaavoi
tusjohtaja Jyrki Laiho sekä toiminnanjohtaja 
Vesa Karvinen. Työryhmän sihteerinä toimii 
museonjohtaja Pontus Blomster.
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Työväenperinne:

-Työväen bibliografia I : opinnäytteet 1978-1987. Toim. 
Mervi Kääminen. 1988.79 s. Hinta 35 (25) mk.
-Työväen bibliografia II: artikkeliaineistoa 1978-1987. Toim. 
Pekka Kääminen. 1989.95 s. Hinta 50 (30) mk.
-Työväen bibliografia l i i : historiikit 1978-1990. Toim. Pekka 
Kääminen. 1991.104 s. Hinta 100 (50) mk.
-Työväen bibliografia IV: Suomen työväenliikkeen historialli
nen bibliografia. Toim. Pekka Kääminen. 1994. Hinta 150 
mk. (ostaessasi kaksi tai useampia bibliografioita saat 
vanhat TB:t I - III edullisempaan suluissa mainittuun hintaan)
- Ameriikka kokoelmaluettelo: amerikansuomalaista kirjalli
suutta Työväenliikkeen kirjaston kokoelmissa. 1991.44 s. 
Hinta 30 mk.
- Espanja 1936-1939 kokoelmaluettelo: Espanjan sisällisso
taa käsittelevää kirjallisuuttaTyöväenliikkeen kirjaston koko
elmissa. 1991.36 s. Hinta 30 mk.
- Intemationaalit-kokoelmaluettelo. 1990.70s. Hinta 45 mk.
- Osuustoiminta-kokoelmaluettelo. 1990.380 s. Hinta 50 
mk.
-Työväenperinnelaitokset. Toim. Tuomas Harpf & Marjaliisa 
Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen esite)
- Inrättningarförarbetartradition i Finland. Red. Tuomas 
Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990.15 s. (ilmainen esite)
- The Institutions of the Labour Movement Heritage in 
Finland. Ed. by Tuomas Harpf & Marjaliisa Hentilä. 1990.15 
s. (ilmainen esite)
-Viljo Sohkanen: Punakaartilaisen päiväkirja. 1988.303 s. 
Hinta 50 mk.
-Työväen Arkisto: Slaavilaisen kokoelman luettelo. Hinta 50 
mk.
- Foreign Language Literatureonthe Nordic Labour Move- 
ments-Fremdsprachige Literaturiiberdie nordischen Arbei- 
terbewegungen. 1992.143 s. Hinta 65 mk.

Työväen Arkisto:

- Marjaliisa Hentilä & Maria Lähteenmäki: Kansainvälinen 
naistenpäivä 1910-1990.1990.112 s. Hinta 15 mk. 
-Työläisnaisen tarina. Toim. Pirkko Aro, Marjaliisa Hentilä ja 
Irma Nissinen. 1995.68 s. Hinta20 mk.
- Sosialidemokraattiset naiset Suomen hallituksessa ja edus
kunnassa 1907-1996: matrikkeli. Toim. Marja Piiroinen- 
Honkanen. 1996. Hinta 100 (50) mk.

Muistitietokirjat:

-Aatteet ja vaatteet (M. Hako-H. Huhtanen-M. Nieminen). 
Hki 1964.255 s. Hinta 60 mk.
- Kotirintaman kahdet kasvot: sota-ajan muistelmia (Hako- 
Huhtanen). Hki 1985.255 s. Hinta 60 mk.
- Lapuan laki vai kansanvalta? (Hako-Huhtanen). Hki 1981. 
322 s. Hinta 60 mk.

Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö:

- Pirjo Kaihovaara& Anna-Maija Nirhamo: Kohti uuttaaikaa, 
työväenperinteen keruuopas. 1984.92 s. Hinta 40 mk.
- Pirjo Kaihovaara: Juurella lipun punaisen. 1986.94s. Hinta 
100 mk.
- 60-luku: Seminaarien aineistot. 20.3.93ja 17.4.93 pidetyis
tä seminaareista Kirjan talolla Helsingissä. KSL1994.60 s.

Hinta 30 mk.
- Elina Katainen: Akkain aherrusta aatteen hyväksi. Suomen 
Naisten Demokraattinen Liitto 1944-1990. KSL 1994. Hinta 
65 mk.
-Leppänen Veli-Pekka: Ohranasta oppositioon. Kommunis
tit Helsingissä 1944-1951 . SKP:n Helsingin Piirijärjestö/ 
KSL 1994. Hinta 100 mk.
- Viitanen Reijo: Punainen aate sininen vaate. Suomen 
Demokraattinen Nuorisoliitto50 vuotta. SDNL1994.613s. 
Hinta 190 mk.
- Alander Esa: Punaisen liinan lapset. Suomen Demokratian 
pioneerien Liittoja sen edeltäjät. SDPL1995.263 s. Hinta 
100 mk.

Työväen keskusmuseo

-TiinaTuulasvaara-Kaleva: 1930-luvun pula. 1992.14s. 
Hinta 5 mk.
-Työväenkulttuurityöryhmän muistio. Työväen keskusmu
seon julkaisuja 1994:1.52 s. Hinta 20 mk.
- Ulla Jaskari - Kristiina Vanhala-Selin: Työväki esittää - 
lystinpitoa ja aatteen paloa. Työväen keskusmuseon julkai
suja 1995:1.47 s. Hinta 15 mk.
-1918. Tietokoneohjelma. Kielinä suomi/englanti. Dos- 
versio.Hinta20mk.
- Nuori aika - 60-luku laisen arkea ja juhlaa. Tietokoneohjel
ma. Dos-versio 20 mk, Windows-versio 40 mk.

Työväen historian ja perinteen tutkimuksen 
seura:

-Väki voimakas 1 .Työväen historiaa ja perinnettä. Toim. 
Jouko Jaakkola & Olli Vehviläinen. 2. p. 1987.159s. Hinta 
15 mk.
- Väki voimakas2. Kirsti Stenvall & Timo Holmalahti: Tutki
mus ja työväenkulttuuri. 1987. 141 s. Hinta 15 mk.
- Väki voimakas 3. Näkökulmia työväen ammatilliseen ja 
paikalliseen historiaan. Toim. Markku Hyrkkänen & Olli 
Vehviläinen & Juha Hannikainen. 1987.213s. Hinta 15 mk.
- Väki voimakas4. Suomi 1917-1918. Toim. Juha Hannikai
nen & Markku Hyrkkänen & Olli Vehviläinen. 1990.388 s. 
Hinta 15 mk.
- Väki voimakas 5. Myytit ja symbolit: kirjoituksia suomalai
sista kulttuuritulkinnoista. Toim. Ulla-Maija Peltonen & Kirsti 
Stenvall. 1991.144 s. Hinta 15 mk.
-Väki voimakas 6. Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Toim. 
Pertti Haapala. 1993.154 s. Hinta 15 mk.
- Väki voimakas 7. Työ ja työttömyys. Toim. Raimo Parikka. 
1994.368 s. Hinta 70/50 mk.
- Det nordiska i den nordiska arbetarrörelsen. Toim. Pauli 
Kettunen. 1986.411 s. Hinta 63 mk.
- Arbetarklassen i samhällets vardag (Papers on Labour 
History 3). Toim. Katia Bäsk, Antti Metsänkylä, Katariina 
Koskiranta. 1991.405 s. Hinta 82 mk. 
-Arbeteochsamhällsmodell (Papers on Labour History 4). 
Red. Pauli Kettunen & Tapio Rissanen. Ilmestyy loka- 
marraskuussa 1995. n. 300 s. Hinta 85 mk.

Kaikkiajulkaisuja voi tiedustellaTyöväenliikkeen kirjastosta, 
Paasivuorenkatu5B00530HKI.Puh.766429tai765428. 
Julkaisuja myynnissä myös Työväen keskusmuseossa, 
Kuninkaankatu 3,3321 OTampere, p. 03-2110404.
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