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WELCOME TO WERSTAS!
Finnish Labour Museum Werstas is a 
national museum of working life and 
social history situated in the heart of 
the old Finlayson factory area in the 
centrum of Tampere. Admission to 
Werstas is free and it’s easy to visit 
all the exhibitions, The Textile Industry 
Museum and The Steam Engine Museum 
at the same time. Information desk and 
Museum shop are situated at the street 
level.

TERVETULOA WERSTAALLE!
Työväenmuseo Werstas on valtakunnallinen työelämän ja sosiaalihistorian 
erikoismuseo, joka sijaitsee Finlaysonin historiallisella tehdasalueella. 
Väinö Linnan aukiolle ja museoon voi kävellä Itäiseltäkadulta porttikongin 
läpi tai Liikekeskus Siperiasta Kahvila Nostalgian kautta. 

Vierailu Werstaalla on helppoa. Näyttelyihin on ilmainen sisäänpääsy. 
Näyttely tilat sijaitsevat museon 2. kerroksessa, info ja museokauppa 
katutasossa. 

TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
The Finnish Labour Museum Werstas
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
puh tel +358 (0)10 420 9220
info@tyovaenmuseo.fi
www.tyovaenmuseo.fi
AVOINNA ti–su klo 11–18  
Open Tue–Sun 11 am–6 pm 

VAPAA PÄÄSY Free Admission 

SULJETTU Closed 
1.1., 14.4., 17.4., 23.–25.6., 24.–26.12.2017 

Näyttelyopastukset talvikaudella 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15.
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Plevna

Frenckell

Siperia

VÄINÖ LINNAN 
AUKIO

TYÖVÄEN-
MUSEO

WERSTAS

FINLAYSONIN ALUE

Liikkumisesteetön sisäänkäynti pääovesta 
Väinö Linnan aukiolta sekä kahvila 
Nostalgian läpi Liikekeskus Siperiasta.

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

4041 0209
Painotuote

Kansikuva: Olli-Pekka Latvala
Hämeen Kirjapaino Oy

Tykkää Werstaasta 
Facebookissa ja 
Instagramissa!



Oman liikkeen leivissä
Runsas sata vuotta sitten työväki 
kautta maan ryhtyi perustamaan 
osuusliikkeitä, joiden omistajaksi kuka 
tahansa saattoi tulla maksamalla pienen 
osuusmaksun. Työväen oman, edistys-
mielisen osuustoimintaliikkeen taival 
alkoi vuonna 1917 ja pian se laajeni 
suomalaisen liike-elämän mahtitekijäksi 
tehtaineen ja myymälöineen. Osuus-
toiminnallisuus ulottui kaupan lisäksi 
vakuutus- ja rakennus toimintaan sekä 
ravintola- ja majoitus palveluihin. Edis-
tysmielinen osuus toimintaliike nousi 
aatteelliselta poh jalta, jonka perusaja-
tuksena oli kansanvaltaisuus. Näyttely 
kertoo Osuuskunta Tradekan historiasta 
suomalaisen yhteiskunnan rakentajana 
ja elämän menon muokkaajana niin 
jäsenten kuin työntekijöidenkin näkö-
kulmasta. Werstaan hallussa ovat 
Suomen laajimmat osuustoimintaliik-
keen kokoelmat, joita esitellään moni-
puolisesti näyttelyssä. 

Our own co-op
More than a hundred years ago, 
workers throughout the country 
started to establish cooperatives 
that anyone could partially own 
through a small contribution. The 
operations of the working population’s 
own, progressive cooperative move-
ment began in 1917 and, with its pro-
duction facilities and shops, it quickly 
became a significant player in the 
Finnish economy. In addition to trade, 
cooperative activities expanded into 
many other industries. The progres-
sive cooperative movement gained 
hold from an ideological background, 
whose corner stone was democracy. 
The exhibition tells the history of the 
Tradeka cooperative as a significant 
builder of the Finnish society and 
ashaper of life from the viewpoints of 
the owner members and the employees 
alike. Werstas owns Finland’s largest 
cooperative collections that are on 
display in a versatile manner at the 
exhibition.

23.3.2017–



Amerikan lapset
Näyttely esittelee koskettavalla tavalla 
lapsia amerikkalaisen unelman raken-
tajina ja tarjoaa dokumentaarisen 
näkö kulman työväenluokan perheiden 
elämään, asuinoloihin ja koulutukseen 
kaupungeissa ja maaseudulla viime 
vuosisadan alkupuolella. Näyttely-
kokonaisuus kertoo myös eurooppalais-
taustaisten maahanmuuttajien ponnis-
telusta kohti parempaa elämää. Tutkiva 
valokuvaaja ja sosiologi Lewis Hine 
(1874–1940) dokumentoi lasten työ- 
ja elinoloja Yhdysvalloissa vuosina 
1908 ja 1924. Kongressin kirjastossa 
säily tetään tuota noin 5500 valokuvan 
kokoelmaa, josta näyttelyn kuvat on 
koottu. 

Children of America
The exhibition presents a touching 
picture of children as the creators of 
the American dream and offers a 
documentary-like viewpoint into the 
lives of working class families, housing 
conditions as well as education in cities 
and the countryside in the beginning 
of the last century. The exhibition entity 
also shares stories of immigrants with 
European backgrounds and how they 
strived toward a better life. Investigative 
photographer and sociologist Lewis 
Hine (1874–1940) documented children’s 
working and living conditions in the Uni-
ted States in 1908 and 1924. The Library 
of Congress houses this collection of 
approximately 5,500 photos, from which 
the photos at the exhibition were obtained. 

16.6.–3.12.2017



Søren Zeuth: Rana 
Plaza Fashion   
Tanskalaisen valokuvaajan Søren Zeuthin 
näyttely Rana Plaza Fashion nostaa esiin 
globaalin vaatetuotannon nurjan puolen 
ja kannustaa vastuulliseen kulutukseen. 
Tekstiiliteollisuuden historian pahin ka-
tastrofi koettiin Dhakassa Bangladeshis-
sa, kun Rana Plaza -rakennus romahti 
24.4.2013 surmaten yli 1100 työntekijää. 
Zeuth on kuvannut tehtaasta pelastunei-
ta ihmisiä ja menehtyneiden sukulaisia, 
jotka vielä vuotta myöhemmin etsivät 
raunioista läheistensä ruumiita. Näytte-
lyssä on henkilömuotokuvien lisäksi esillä 
myös valokuvia sortuneesta rakennuk-
sesta ja työntekijöiden vaatteiden jään-
nöksiä. Søren Zeuth: Rana 

Plaza Fashion
Rana Plaza Fashion, the exhibition by 
Søren Zeuth, a Danish photographer, 
highlights the dark side of the global 
clothing manufacturing industry and 
encourages people to consume in a 
responsible manner. The worst ca-
tastrophe of the textile industry occurred 
in Dhaka, Bangladesh, when the Rana 
Plaza building collapsed on April 24, 
2013, killing over 1,100 employees. Zeuth 
has photographed people who were 
rescued from the factory and the relati-
ves of those who perished, as they were 
still looking through the rubble for their 
loved ones’ bodies a year after the in-
cident. In addition to personal profiles, 
the exhibition showcases photos of the 
collapsed building and remains of the 
employees’ clothes. 

14.12.2017–



Vapauden museo 
Meill’ vapauden kaiho soi, lauloi Hiski 
Salomaa puutteen ja kovan työnteon 
sävyttämällä 1920-luvulla. Itsenäisyyden 
juhlavuonna Werstaalla avataan Vapau-
den museo, joka kertoo köyhän kansan 
tarinan koskettavasti ja innostavasti. 
Matka Venäjän vallan alla elävästä 
luokka yhteiskunnasta meidän päiviimme 
on ollut pitkä ja vaiherikas: vapautumi-
nen nälästä ja sorrosta on mahdollista-
nut myös osallistumisen, vaikuttamisen, 
opiskelun ja turvaverkkojenkin tuomat 
vapaudet.

Itsenäisyyden historiasta esiin nousevat 
niin sisällissodan kauhut, sopimus-
yhteiskunnan synty kuin kamppailut 
julkisesta päivähoidostakin. Museossa 
on runsaasti nähtävää ja koettavaa 
koko perheelle: pääset myös itse 
ottamaan kantaa, millaista vapautta 
tänään kaivataan. Näyttely perustuu 
Työväenmuseo Werstaan, Työväen 
Arkiston ja Kansan Arkiston mittaviin 
kokoelmiin ja se toteutetaan yhteistyössä 
itsenäisyyttä juhlivan työväenliikkeen 
kanssa. Upouusi museo avataan marras-
kuussa 2017, kun kahdeksantuntinen 
työpäivä täyttää sata vuotta. 

28.11.2017–



Museum of Liberty
Oh, how we long to be free… The song 
by the American-Finnish Hiski Salomaa 
could have been the anthem of the 
1920s, a decade characterised by 
deprivation and hard work. In 2017, 
Werstas will open the new Museum 
of Liberty to tell the inspiring story 
of a poor nation in celebration of the 
centenary of Finnish independence. 
It has been a long, eventful road since 
the days of class society living under 
the reign of Russia, but emancipation 
from famine and oppression has 
shaped the country to what it is today. 
Today the citizens of Finland enjoy 
the liberty to influence and participate 
in the society, study and create a safe 
environment for themselves.

The history of Finnish independence 
has been marked with terrors of the 
civil war, the inception of a welfare 
state as well as disputes over public 
day care. The museum has something 
to offer for the whole family. What do 
freedom and independency mean to 
you? The exhibition is based on the 
collections of The Finnish Labour 
Museum Werstas, Labour Archives 
and The People’s Archives, and it is 
presented in collaboration with the 
labour movement celebrating the 
independency. The brand new museum 
will be open to the public in November 
2017 in honour of the centenary of the 
eight-hour working day.

Näyttelyyn liittyy verkkosivusto 
www.tyovaenliike.fi, jossa jaetaan 

oppimateriaalia, historiallisia 
aineistoja ja tapahtumatietoja 

työväenliikkeen historiaan liittyen.
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Paperiduunarit
Koneenhoitajat, sellunkeittäjät, puun ja 
kemikaalien käsittelijät, trukinkuljettajat, 
laboratoriotyöntekijät, automaatiokor-
jaajat, siivoustyötä tekevät ja monet 
muut, usein komivuorotyössä ahertavat 
paperiduunarit kertovat näyttelyssä 
yhteistoiminnastaan, työstään ja työn 
muutoksesta. Paperi-, sellu- ja paperin-
jalostusteollisuus on tuonut vaurautta ja 
hyvinvointia Suomelle vuosikymmenten 
ajan ja myös paperityöntekijöiden aktii-
vinen yhteiskunnallinen rooli on ollut 
tärkeä. Paperiduunarit näkivät jo varhain 
yhteistyön voiman ja perustivat valta-
kunnallisen ammattiliiton Tampereen 
Työväentalolla vuonna 1906. Näyttely 
paperityöläisistä kotimaan ja maailman-
talouden pyörteissä, suomalaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan rakennemuutoksessa 
ja globalisaation kourissa tarjoaa jännit-
tävän matkan Paperiliiton ja sen jäsenis-
tön vaiherikkaaseen historiaan.

–14.5.2017

Paper workers
Machine operators, pulp boilers, wood 
and chemical handlers, forklift drivers, 
laboratory workers, automation repair-
men, cleaners and many other paper 
workers, who often work in three shifts, 
share information about their collabo-
rations, their work and how work has 
changed. The paper, pulp and paper pro-
cessing industries have brought wealth 
and wellbeing to Finland for decades and 
paper workers have had an important 
and active role in society. Paper workers 
recognized early on that unity is strength 
and founded a national trade union at 
the Tampere Workers’ Hall in 1906. This 
exhibition looking at how paper workers 
have been affected by domestic and 
global finances, structural changes in the 
Finnish society and globalisation offers 
an exciting trip into the complex history 
of the Paper Union and its members.



KUVA: KARI KALLIO

Osta Meirän kaupunki -näyttelyn opaskirja    
Werstaan kaupasta.

Buy Our Town 
exhibition guidebook 
at Werstas Shop.

Meirän kaupunki 
Työväenmuseon päänäyttely Meirän 
kaupunki kertoo työväestön elämästä, 
yhteisöllisyydestä ja kansalaisyhteis-
kunnan vaiheista. Näyttely koostuu toi-
siinsa limittyvistä tarinoista, jotka vievät 
osuuskaupan kahvipapujen ääreltä työ-
väentalon näyttämölle ja kirjapainosta 
työläisperheen mökin aamutunnelmaan. 
Vuosikymmenten saatossa kadonneet 
ammatit heräävät työväenmuseossa 
henkiin. Meirän kaupunki on ihmisten 
kaupunki, jossa voi kuulostella äänimai-
semia mm. osuuskaupassa ja pankissa, 
eläytyä autonomisen sosiaalikeskuksen 
maailmaan ja seurata vaikkapa työntekoa 
oikeassa kirjapainossa. 

Our Town
Stories of life and communality of 
Finnish workers. Displaying interiors 
of Museum Printing Press, Cooperative 
Store, Savings Bank, Community hall 
and apartment of the working-class 
family. Our Town is the main exhibition 
of the Finnish Labour Museum. 

KUVA: JYRKI KALLIO

KUVA: MINNA KARHUNSAARI



Museokirjapaino
Museokirjapaino on toimiva kirjapaino, 
jossa yleisöllä on mahdollisuus seurata 
pienten painotöiden käsinladontaa ja 
painamista. Museokirjapaino kuvaa 
korttelin kivijalassa 1950-luvulla toi-
minutta kirjapainoa, jonka tekniikka 
perustui vuosisatoja käytössä olleeseen 
kohopaino tekniikkaan. Museokirjapainon 
koneet on hankittu toimintansa lopetta-
neista painotaloista, kuten maan van-
himmasta, vuonna 1642 perustetusta 
Frenckellin kirjapainosta.

Museum Printing 
Press
The Museum print press contains working 
printing presses, with veteran printers 
showing hand-composition as it was done 
in the 1950’s.

Kirjapainoa Gutenbergin tapaan 
Perinteisen kohopainotekniikan taitaja, 
kirjaltaja Raimo Rajala esittelee vieraille 
kirjapainon toimintaa. Kävijällä on 
mah  dollisuus nähdä, kuinka paino -
tuotteet syntyvät käsinladottuna 
ja kohopainotekniikalla. Kesto n. 45 min. 
Hinta 80 €, max. 20 hlöä.

Museokirjapainosta voit 
tilata kutsut, käyntikortit 
ym. pienpainotuotteet 
yksilöllisesti entisajan 
henkeen painettuina.  

Tiedustelut: Raimo Rajala
p. 040 501 8737. 

KUVA: ULLA ROHUNEN



Höyrykonemuseo
Finlaysonin tehtaalla voimanlähteenä 
käytetty Sulzer-höyrykone on edelleen 
alkuperäisellä paikallaan. Vuonna 1900 
käyttöön otettu konejättiläinen on suurin 
Suomessa käytetty höyrykone. Sen teho 
on 1650 hevosvoimaa ja vauhtipyöräkin 
halkaisijaltaan yli kahdeksan metriä. 
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The Steam Engine 
Museum
A Sulzer steam engine that was used to 
produce power for the Finlayson cotton 
mill can still be seen in its original loca-
tion. This giant machine was taken into 
use in 1900 and remains the biggest 
steam engine ever used in Finland. Its 
output was 1,650 horse power and the 
flywheel has an impressive diameter of 
more than eight metres.

KUVA: OLLI-PEKKA LATVALA
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HÖYRYKONE
MUSEO O P A S  

STEAM ENGINE MUSEUM G U I D E

Osta Höyrykone-
museon opaskirja 
Werstaan kaupasta.

Buy Steam Engine 
Museum guidebook 
at Werstas Shop.



Tekstiiliteollisuus-
museo
Tekstiiliteollisuusmuseo kertoo tekstiilien 
valmistuksen historiasta tamperelaisissa 
tehtaissa. Museossa voi tuntea puuvillan, 
pellavan, villan ja silkin tunnun hyppy-
sissään. Hypisteltävää riittää vanhoissa 
ja uusissa kangasmalleissa. Aidon 
tehdas salin tunnelmaa luovat oikeat 
teollisuuskoneet, tehtaiden historiaan 
liittyvät esineet ja valokuvat sekä runsas 
valikoima tuotteita. 

Tekstiiliteollisuusmuseo on toteutettu 
Tampereen kaupungin museotoimen 
ja Werstaan yhteistyönä.

The Textile Industry 
Museum
The Textile Industry Museum describes 
the history of textile production in 
Tampere’s mills. The museum allows 
visitors to really feel cotton, linen, 
wool and silk. There are many old and 
new fabric models to discover. The 
atmosphere of the factory floor 
is evoked by genuine machinery, 
artefacts and photographs related to 
industrial history, and a large collection 
of products. 

The museum 
was created 
as a joint 
venture 
between the 
Tampere City 
Museums 
department 
and the Fin-
nish Labour 
Museum 
Werstas.

–2.4.2017

Osta Tekstiiliteolli-
suusmuseon opas-
kirja Werstaan 
kaupasta.

Buy Textile Industry 
Museum guidebook 
at Werstas Shop.



Myytti naisten työstä 
Tavallisen tarinan mukaan naiset astuivat 
joukolla työelämään sota-aikana, ja olivat 
jo varhain tasa-arvoisia miesten kanssa 
niin työelämässä kuin äänioikeutettuina-
kin. Kun tätä myyttiä ravistellaan, paljas-
tuu toisenlaisia tarinoita. Näyttely nostaa 
esiin 1900-luvun alun naiset, jotka olivat 
olleet tehtaissa töissä jo pitkään ennen 
sotaa. Naiset olivat epätasa-arvoisia ja 
alipalkattuja pätkätyöläisiä, jotka voitiin 
helposti irtisanoa suhdanteiden mukaan. 
Millaista oli elämä, kun työ ei taannut 
riittävää toimeentuloa ja työnantajalla 
on yksipuolinen valta määrätä työnteon 
ehdoista?

–2.4.2017

The myth of 
women´s labour 
The commonly assumed story is that 
women stepped into the labour market 
in great numbers during the war and that 
they were equal to men both in the wor-
king world and as voters. When this myth 
is shaken up, other kinds of stories are 
revealed. The exhibition looks at the wo-
men who were working at factories long 
before the war, in the early 20th century. 
These women were unequal, underpaid 
temporary workers that could be easily 
fired if they weren’t needed. What was 
life like when working didn’t guarantee a 
sufficient income and the employer had 
a unilateral power to dictate the terms?

Tekstiiliteollisuusmuseon teemanäyttely



Kokous- ja juhlatilat 
Näyttelytoimintansa ohella Werstas 
tarjoaa omaleimaisia kokous- ja juhla-
tiloja. Vanha tehdasrakennus historial-
lisine ympäristöineen luo mahdollisuuden 
ainutlaatuiseen ja luovaan ilmapiiriin 
ja vieläpä varsin kohtuulliseen hintaan! 
Kokouspäivän päätteeksi voi siirtyä 
viettämään iltajuhlaa Werstaan juhla-
tilaan Galleria Berteliin tai näyttelysalissa 
sijaitsevalle Työväentalolle vaikkapa 
iltamahengessä. Kokouksen yhteyteen 
sopii myös virkistävä tauko tutustuen 
Finlaysonin elämään tehtaantyttö Alman 
kanssa tai pikavisiitti mahtavan Sulzer-
höyrykoneen luo!

Perhejuhlat sopivat Werstaan tiloihin 
mainiosti. Jos olet tulossa museoikään 
tai teit jotain historiallista, niin mikä 
olisi kaan osuvampi paikka viettää 
merkki päiviä, karonkkaa, sukukokousta 
tai muita juhlia kuin museo!

Lisätiedot ja varaukset:
p. 010 420 9265
varaukset@tyovaenmuseo.fi 
Tilaesittelyt löytyvät myös 
museon verkkosivuilta:
www.tyovaenmuseo.fi

Tehtaantyttö Alma
Draamallinen tuokio, jossa puuvilla
tehtaan työntekijä Alma tai säätti poika 
Aatu kertoo tehtaassa työssä käymi-
sestä ja maailmanmenosta sata vuotta 
sitten. Kesto 15 min, hinta 90 €. 



Punainen Tampere -tuoteperhe
Tuore paahdettu arabica-kahvi, 
salmiak ki haulit sekä lähituottajien 
luomu rievä jauhot ja hunajapala  saippua 
henkivät työläisromantiikkaa. 
Jokaisessa tuotteessa on mukana tarina. 

Tuhti opaskirja johdattaa 
työväen  kau pun gin juurille. 
Lähde seikkailemaan pitkin 
punaisen Tampereen katuja. 

With the Red Tampere 
guidebook visitors can stroll 
around the streets of the
Red Tampere.

Museokauppa
Urbaanin ihmisen ostospaikka 
täynnä kiinnostavia designin 
pienmerkkejä ja lähialueen 
osaamista. Nopeasti vaihtuva 
valikoima takaa sen, että meillä 
on alati jotain uutta ja innostavaa. 
Tule tutustumaan, museokauppa 
on avoinna joka päivä!

You will find products from small
Finnish design brands, local products, 
gift ideas and useful items for yourself.  
Werstas Shop is versatile and constantly 
changing. Pop in and see what’s new – 
we are open every day!

Tutustu myös uuteen 
verkkokauppaamme 

ja tilaa tuotteet 
suoraan kotiisi! 

The new Webshop!

Museokauppa 

avoinna joka 

päivä! 

Werstas Shop 

open every day!

Anna museokaupan 

yllättää! 

Let the museum shop 

surprise you!

verkkokauppa.tyovaenmuseo.fi

Kuponkikoodilla KALENTERI saat 
ensimmäisestä tilauksestasi -15%

KUVA: ANNE LAHTINEN



Opastukset 
Oppaan kanssa on mukava kiertää 
Werstaan näyttelyitä. Kierroksella opas 
johdattaa ryhmää ja tilaa on aina myös 
kysymyksille ja keskustelulle. Opastuksen 
jälkeen ryhmä voi kiertää näyttelyissä 
myös omatoimisesti ja tutustua museo-
kaupan valikoimiin. 

Opastuksia tilattavissa kaikkiin Werstaan 
näyttelyihin. 

Opastusten hinnat: 1 h 80 €, 1,5 h 105 €, 
2 h 125 €, aukioloaikojen ulkopuolella 
korotettu opastusmaksu. 

Punainen Tampere 
-opastukset
Tampere on perinteinen työväen-
kaupunki, Mansestakin usein puhutaan. 
Kaupunki syntyi tehtaanpiippujen 
varjossa. Työtä tekevä kansa toimi 
työväen yhdistyksissä, ammatti osas-
toissa ja urheiluseuroissa, sekä perusti 
osuus liikkeen, pankin ja teat terinkin. 
Tampere on täynnä jälkiä ja tarinoita 
työväen elämästä – kaupungin historia 
on punainen. Punainen Tampere -opastus 
on sukellus työväenkaupungin ytimeen 
tai uusi näkökulma kotikaupunkiin. 

Punainen Tampere -kävelykierros
Opastettu kävelykierros Tammerkosken, 
tehtaiden ja työväestön kaupungin 
synnystä ja kasvusta. Reitti Tammer-
kosken yläjuoksulta alajuoksulle. 
Kesto 1,5 h. Hinta 105 €.

Punainen Tampere -kiertoajelu
Opastettu bussikierros työväestön 
kaupunkiin. Kierros on tarkoitettu omalla 
bussilla liikkuville ryhmille. Opas tulee 
ryhmän bussin mukaan, kiertoajelun 
reitti kulkee Pispalasta Kalevankankaalle.
Kierros alkaa ja päättyy keskustaan. 
Kierroksen kesto n. 1,5 h, hinta 120 €.



Pumpuliplikkain jäljillä
Monipuolinen opastuskierros Finlaysonin 
puuvillatehtaan historiaan. Sisältää 
käynnin Tekstiiliteollisuusmuseossa, 
Höyrykonemuseossa ja historiallisella 
tehdasalueella. Kesto 1,5 h. Hinta 105 €, 
max. 25 hlöä/opas.

Iltamien jälkeen -draamakierros
Hauska draamallinen tuokio Meirän 
kaupunki -näyttelyssä työväentalon 
vahtimestarin muijan Eufrosyne 
Muttilaisen seurassa. Lopuksi 
hörpätään kahvit. Kesto kahvit te lui neen 
45 min, hinta 105 €, max. 20 hlöä.

Lainattava museolaukku
Töitä ja tunnelmia
Laukussa on esineitä ja kuvia 
työstä ja arjesta esimerkiksi 
muistelun ja oman elämänkaaren 
pohtimisen välineiksi. Laukkua voi 
lainata maksutta. Laina-aika 1–4 
viikkoa tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja ja varaukset: 
Museoemäntä Minea Tarkiainen
puh. 010 420 9221
minea.tarkiainen@tyovaenmuseo.fi

Maksuton 

yleisöopastus talvikaudella 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15. 

Tarkemmat tiedot 

verkkosivuiltamme.



Kesän opastukset

Oman liikkeen leivissä
20.6.–24.8.2016 ti–to klo 15
Opastettu kierros edistysmielisen 
osuustoimintaliikkeen juhlanäyttelyyn. 
Kesto 45 min, liput 5/2 €.

Pumpuliplikkain jäljillä
30.6.–26.8.2017 pe–la klo 15
Monipuolinen opastus Finlaysonin 
tehtaan historiaan. Sisältää käynnin 
Höyrykonemuseossa ja historiallisella 
tehdasalueella. Kesto 1,5 h, liput 7/2 €.

Punainen Tampere
2.7.–27.8.2017 su klo 15
Opastettu kävelykierros Tammerkosken, 
tehtaiden ja työväestön kaupungin 
synnystä ja kasvusta. Reitti Tammer-
kosken yläjuoksulta alajuoksulle. 
Kesto 1,5 h, liput 7/2 €.

Lasten leikkikauppa 
Osuusliike Vekara
20.6.–6.8.2017
Tervetuloa osuusliikkeeseen! Pukeudu 
kaupanhoitajaksi, kokeile kassakonetta, 
kirjoita kirjoituskoneella, askartele lisää 
myyntituotteita aidoista vanhoista Osuus-
tukkukaupan etiketeistä. Kauppaleikki 
alkakoon! 

Osuusliike Vekara on avoinna museon 
aukioloaikoina näyttelykerroksen Pajalla.

Tekstiiliteollisuus-

museo 

avoinna 

2.4.2017 saakka. 



Werstas on monipuolinen oppimis-
ympäristö. Tarjoamme laadukkaita 
opetuspalveluita ja oppimateriaaleja. 
Museossa työskentelee useita museo-
pedagogeja, jotka ovat erikoistuneet 
niin pienten kuin isojen museokävijöiden 
oppimiseen. Lähtökohtana on oppimisen 
ja tekemisen ilo.

Lastenkierros K. Issakaisen 
suuri nappijahti
Museoseikkailu 5-9-vuotiaille lapsille. 
Kissa K. Issakainen on kadottanut 
tärkeän nappinsa ja sen etsinnöissä 
tutustutaan Meirän kaupunkiin ja 
Höyrykonemuseoon. 
Kesto 45 min, hinta 80 € (kouluille ja 
päiväkodeille 30 €).

Koululaisopastukset 30 €, 
kesto 45 min.

Lisätietoja ja varaukset: 
Museoemäntä Minea Tarkiainen
puh. 010 420 9221
minea.tarkiainen@tyovaenmuseo.fi

Kouluille Aineistoja verkossa

Arkistopedagogiikka
Arkistolähteitä ja tehtäviä historian 
opetukseen vuosien 1917–18 tapahtumista.
opetus.arjenhistoria.fi 

Globaalikasvatus
Juuret maailmalla, koti Suomessa
Opetuskäyttöön suunniteltu verkko-
näyttely, jossa 32 maahanmuuttajaa 
kertoo elämäntarinansa. 

Afrikka Suomessa 
-opetusmateriaali
Globaalikasvatuksen aineisto yläkouluille 
ja lukioille. osa tehtävistä sopii myös ala-
kouluihin. Tuotettu yhteistyössä 
Maailmankoulun kanssa. 

www.tyovaenmuseo.fi/kouluille/
oppimateriaalit

Mestariduunari
Työväenmuseo Werstas on myös 
ammattiin opiskelevien oma museo, 
joka tarjoaa toiminnallisia kierroksia 
ja työpajoja. Vuonna 2017 on varatta-
vissa 30 maksutonta museovierailua 
ammatti opiskelijaryhmille. Katso tar-
kemmat tiedot museon nettisivuilta 
www.tyovaenmuseo.fi.



12.2. Viittomakielen päivä

Muutokset mahdollisia. Katso ajankohtaiset tapahtumatiedot 
verkkosivuiltamme ja seuraa myös Facebookia. 

8.3. Naiset soittaa ja laulaa – 
Kansainvälisen naistenpäivän viettoa

2.4. Tekstiiliteollisuusmuseo 
avoinna viimeistä päivää

1.5. Werstaan vappu

20.5. Museoiden yö

10.8. Tapahtumien yö

Tapahtumat

Werstaalla 

tapahtuu 

paljon ympäri 

vuoden.

Suomi 100 vuotta tapahtumia



2.9. Työväenkirjallisuuden päivä 

1.10. Tampereen päivä

Lomapuuhaa koululaisille 
talvilomalla 27.2.–3.3. 

Lomapuuhaa koululaisille 
syyslomalla 16.–22.10. 

6.12. Itsenäisyyspäivän kansanjuhla

Tapahtumat

Sata sanaa vapaudesta -luento sarja 
28.11. yleisölle avautuvan 
Vapauden museon teemoista



Näyttelyt ja kokoelmat verkossa

Arjenhistoria.fi 
Verkkoportaali sisältää laajat esine- ja 
valokuvakokoelmat liittyen työelämän, 
teollisuuden, tekniikan, tieteen, korkea-
kouluopetuksen historian, työväenliik-
keen ja sosiaali historian aihe piireihin. 
Arjenhistoria.fi:n avulla voi tutustua 
myös Werstaan kirjasto kokoelmiin.
www.arjenhistoria.fi

Arjen historia -blogi
Arjen historiaa voit seurata nyt myös 
blogissa. Käy lukemassa kiinnostavia 
tarinoita museoiden ja arkistojen työstä, 
historiallisista kokoelmista sekä entisajan 
elämästä osoitteessa blogi.arjenhistoria.fi.

Kuurojen museon verkkosivusto
Sivut palvelevat ensisijaisesti viitto ma        -
kielisiä omasta historiastaan kiin nos tu-
neita, mutta yhtä hyvin kaikkia aiheesta 
kiinnostuneita sekä Suomessa että 
maailmalla. Sivut ovat suomeksi, 
suoma laisella viit  to makielellä, ruotsiksi 
ja englanniksi. 
www.kuurojenmuseo.fi

Leipä Tampereella 
Verkkonäyttely tamperelaisten leipä-
kulttuurista. Näyttelyn ovat tehneet 
Museokeskus Vapriikki ja Työväenmuseo 
Werstas yhteistyössä. Museot jalkautui-
vat Tampereen kaduille ja haastattelivat 
paikallisia ihmisiä heidän suhteestaan 
leipään. 
www.vapriikki.net/leipatampereella

Juuret maailmalla, koti Suomessa 
Opetuskäyttöön suunniteltu verkko-
näyttely, jossa 32 maahanmuuttajaa 
24 eri maasta kertoo elämäntarinansa. 

Punaisten muistomerkit
Tietopankki, johon on koottu vuoden 
1918 punaisten hautoja, teloituspaikkoja 
ja muistomerkkejä.

Verkkonäyttelyt löytyvät osoitteesta: 
www.tyovaenmuseo.fi/nae-ja-koe/
nayttelyt/verkossa



Museosakki
Werstaalla toimii Museosakki, jossa on 
mahdollista päästä tekemään museotyötä 
ja pitää huolta suoma laisesta työväenpe-
rinnöstä. Museosakki on aktiivisista vapaa-
eh toi sista koostuva ryhmä erilaisia ihmisiä, 
jotka pitävät museoista ja haluavat viettää 
aikaa historian parissa. Museosakissa voit 
päästä vaikkapa tekemään näyt te lyitä, 
käsittelemään kokoelmia ja osallistumaan 
tapahtumiin. 

Lisätietoja antaa yleisöpalvelupäällikkö 
Ulla Rohunen, puh. 010 420 9227 tai 
säh kö posti: ulla.rohunen@tyovaenmuseo.fi. 

REILUSTI HISTORIAA! 
Werstaan tunnuslause on Reilusti 
historiaa! Tällä haluamme ko ros   taa 
niin kokoelma- kuin yleisö pal ve lui-
demme monipuolisuutta ja runsautta 
sekä työmme yhteisöllistä sanomaa. 
Olemme ylpeitä siitä, että meille 
ovat kaikki tervetulleita. Kuutena 
päivänä viikossa riittää nähtävää 
koko perheelle.

Tapoja on monia: osallistumalla 
Mu seo  sakkiin pääset tekemään 
va  paa  ehtoistyötä suomalaisen 
työväen  pe rin  nön hyväksi. Museo-
käynnillä puo les taan voit tukea 
Werstasta jättä mällä vapaaehtoisen 
pääsymaksun. 

Työväenmuseon ystävät ry 
Museolla on elävä ystäväyhdistys. 
Työväenmuseon ystävät ry järjestää 
jäsenilleen hauskaa ohjelmaa ja tukee 
museon toimintaa. Jäsenmaksu on 
15 € vuosi. Mukaan pääsee ottamalla 
yhteyttä puheenjohtaja Helena Koski -
niemeen puh. 040 731 8938 tai sähkö-
posti: helena.koskiniemi@pp.sak.fi.

@

Tule mukaan Työväenmuseo Werstaan toimintaan!

Tykkää meistä Facebookissa 
ja Instagramissa! 

Tilaa sähköinen uutiskirje netti-
sivuillamme tai jätä sähkö posti-
osoitteesi infopisteeseemme.

Seuraamalla nettisivujamme ja Face bookia 
tai tilaamalla sähköisen uutis kirjeen huomaat 
kiinnostavan ohjelman aina ajoissa.



Kuurojen museo
Kuurojen museon uusitut näyttelyt ovat 
esillä Helsingin Haagassa sijaitse vassa 
Valkeassa talossa. Valkea talo on kuulo-
järjestöjen monitoimitalo. Perusnäytte-
lynä on Carl Oscar Malmin museohuone 
ja vuosittain vaihtuvina näyttelyinä 
kuurojen historiaa ja elämää käsitteleviä 
teemoja. 

Carl Oscar Malmin 
museohuone
Perusnäyttelynä on Suomen ensim mäi     sen 
kuurojenkoulun perustajan Carl Oscar 
Malmin (1826–1863) museohuone. 
Huoneessa esitellään Malmin elämää ja 
hänelle kuuluneita esineitä, joita alettiin 
kerätä jo 1900-luvun alussa. Malmin 
museo huone on avattu yleisölle Kuurojen 
museossa ensimmäisen kerran vuonna 
1915 ja se on ollut esillä museossa koko 
sen toiminnan ajan. Museohuone avattiin 
uusittuna vuonna 2014. 

The Finnish Museum 
of the Deaf
The exhibitions of the Finnish Museum 
of the Deaf are located in Helsinki. Carl 
Oscar Malm's museum room is the base 
exhibition and other, annually changing 
exhibitions showcase subjects relating 
to deaf history and experiences.

The Carl Oscar Malm 
museum room
The base exhibition of the Museum 
is a museum room dedicated to Carl 
Oscar Malm (1826–1863), the founder 
of Finland’s first school for the deaf. 
The room showcases Malm’s life and 
items that belonged to him.

Kuurojen museo 
The Finnish Museum of the Deaf
Käyntiosoite Visiting address
Ilkantie 4, Helsinki.
Kuurojen museo on avoinna 
perjantaisin klo 12–16 sekä 
sopimuksen mukaan. Vapaa pääsy.

Tiedustelut: 
kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi, 
p. (09) 58031.
Open Fridays 12 am–4 pm, free admission.

Lisätietoja: 
erikoistutkija Tiina Naukkarinen 
p. 040 528 6982
tiina.naukkarinen@tyovaenmuseo.fi

www.kuurojenmuseo.fi



Tykkää Kuurojen museosta 
Facebookissa!

Viittomakielisen 
kulttuurin juhlaa!
Kuurojen kulttuuripäivät 60 vuotta

Joka toinen vuosi järjestettävät 
kulttuuri päivät ovat viittomakielisten 
tärkein valtakunnallinen kulttuuri-
tapahtuma. 

Celebrating deaf culture! 
60th anniversary of the Deaf Culture Days

Organized every second year, the Culture 
Days are the main event for sign language 
users in Finland. 

26.9.2016–1.9.2017

Kieli kuvissa 
– kuvia viittomakielen sanakirjoista

Sanakirjoilla on ollut tärkeä rooli 
viittoma kielten tunnetuksi tekemisessä 
ja viittomakielisen yhteisön identiteetin 
vahvistumisessa. Yli sadan vuoden 
aikana maassamme julkaistut sanakirjat 
ja viitto mistot ovat heijastelleet viittoma-
kielten asemaa sekä niihin liittyviä 
näkemyksiä. Näyttely esittelee näitä 
teoksia sekä niiden kuva materiaalia. 
Kuva materiaalista tärkein liittyy 
1900-  luvun alussa ilmestyneeseen 
teokseen De dövstummas åtbördspråk 
i Finland - Kuuromykkäin viittomakieli 
Suomessa. Teoksen ainutlaatuinen 
kuva-aineisto on myös valokuvauksen 
his torian kannalta merkityksellinen. 

Language in pictures 
– pictures of sign language 
dictionaries 

Dictionaries have played an important 
role in creating awareness of sign 
languages and in strengthening the 
identity of the sign language community. 
The dictionaries and sign vocabularies 
published in our country over the past 
hundred years have reflected the standing 
of sign language and the related im-
pressions. The exhibition presents these 
works and related picture material. The 
most important picture material involves 
a publication from the early 20th century, 
De dövstummas åtbördspråk i Finland  
Sign language of the deaf and mute in 
Finland. The unique images in this publi-
cation are also significant in terms of 
the history of photography.

25.9.2017–7.9.2018



Opastukset
Opastukset ennakkotilauksesta ryhmille, 
opastuskielinä suomi, englanti ja venäjä.

Opastettu kierros 
uuteen Lenin-museoon
Tutustuminen oppaan johdolla uuteen ja 
erilaiseen Lenin-museoon. Miten Leninin 
ja Stalinin kohtaaminen muutti maailman -
historiaa ja millaisia seurauksia sillä oli 
niin Suomessa kuin itärajan takanakin. 
Kesto 45 min. Hinta 80 € + museon 
pääsy maksu, max. 25 hlöä.

Matka halki neuvostohistorian 
– draamaopastus
Elämyksellinen kierros uudessa Lenin-
museossa vie osallistujat historiallisen 
matkaoppaan johdolla Suomen ja Neuvos-
toliiton historian vaiheisiin kokemaan 
jännittäviä ja viihdyttäviä hetkiä halki 
kuohuvan 1900-luvun. 
Kesto 30 min. Hinta 105 € + museon pääsy-
maksu, max. 25 hlöä.

Opastusten varaukset ja lisätiedot:
Museoemäntä Raija Kuisma
p. 010 420 9269
raija.kuisma@tyovaenmuseo.fi

8.3. Kansainvälinen Naisten päivä

15.3. Keisarivallan kaatumisen 
muistopäivä

1.5. Vappu

20.5. Museoiden yö

Katso tarkemmat tiedot tapahtumista verkkosivuiltamme, muutokset mahdollisia. 

Tapahtumat
10.8. Tapahtumien yö

23.8. Mustan nauhan päivä

2.10. Tampereen päivä

7.11. Lokakuun vallankumouksen muistopäivä

6.12. Itsenäisyyspäivä 

Talvikaudella 2017 yleisöopastus 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14.00. 

Opastus sisältyy pääsylipun hintaan. 



Opastettu kierros uuteen 
Lenin-museoon kouluille
Kierroksella perehdytään demokratiaan 
tutustumalla Suomen ja Venäjän/
Neuvosto liiton yhteiskuntien kehitykseen 
1900-luvun aikana. Sopii yläkoulujen ja 
lukioiden opetukseen. Kesto 45 min, 
hinta 30 €, sisäänpääsy museoon 
ilmainen. Kevätlukukaudella kouluille 
30 ilmaista kierrosta!

Kesän yleisöopastukset

Yleisöopastus 
3.6.–27.8.2017 la ja su klo 14
Tutustuminen oppaan johdolla uuteen ja 
erilaiseen Lenin-museoon. Miten Leninin 
ja Stalinin kohtaaminen muutti maailman-
historiaa ja millaisia seurauksia sillä oli 
niin Suomessa kuin itärajan takanakin? 
Kesto 45 min. Sisältyy pääsylipun hintaan.

The Lenin Museum tour 
5.7.–30.8.2017 Wed 4 pm
Take a guided tour to the new Lenin 
Museum and find out the unique story 
of the place! Tour takes 45 minutes 
and is included in the ticket price.

Yksityistilaisuudet
Lenin-museota vuokrataan myös 
yksityis tilaisuuksiin aukioloaikojen 
ulkopuolella. Noin 25 hlöä voi viettää 
Lenin-museon tunnelmallisissa 
tiloissa nostalgisen illallistilaisuuden 
vaikkapa kansojen välisen ystävyyden 
hengessä. Isommalle joukolle Lenin-
museon tilat sopivat cocktailtyyp-
pisenä tilaisuutena ja näyttelyihin 
tutustuminen antaa mielenkiintoiset 
ja historialliset puitteet vaikkapa 
kansainvälisten kongressien ilta-
tilaisuuksiin. Maukkaista ruoka-
tarjoiluista vastaa catering-yhteis-
työkumppanimme. Ota yhteyttä 
niin kerromme lisää! 

Lisätiedot ja varaukset: 
p. 010 420 9269, lenin@lenin.fi

Kouluille



The Lenin Museum
The renewed museum provides a vivid, 
comprehensive and critical view of the 
history Finland and Russia share. It takes 
visitors on a fascinating journey through 
some of the most remarkable events in 
our history: The Russian Revolution, the 
founding of the Soviet Union, Finland's 
independence, the Second World War 
and finally the collapse of the Soviet 
Union. 

Various media are used to convey in-
formation on the relationship between 
Finland and Russia, which has ranged 
from being at war to living together 
peacefully. Movies, sound and multi-
media transport the visitor from one 
impression to the next, while objects and 
pictures bring history closer and texts 
offer in-depth information to those who 
seek it. The exhibition looks at political 
and economic events on both sides of 

the border and how they affected everyday 
life. The exhibition's themes shed light on 
topics such as the gulag archipelago and 
its endless human tragedies, finlandisation 
from a hindsight perspective and the 
liberating effects of the perestroika. 
The time scale reaches from the last 
breaths of the Russian Empire to Putin's 
Russia and EU-era Finland.  

The museum hall at the Tampere Workers' 
Hall is known as the birthplace of the Soviet 
Union – it's where Russian revolutionaries 
Vladimir Lenin and Joseph Stalin met for 
the first time. This meeting that happened 
in 1905 had global impacts: the two men 
decided to arrange a revolution in Russia, 
found the Soviet Union and to let Finland 
become independent. The meeting between 
these important historical figures and the 
good relations between Russia and Finland 
also led to the founding of the Lenin 
Museum in Tampere in 1946.

Piirros Petri Hiltunen



Lenin-museo
Uudessa ja erilaisessa museossa Suomen 
ja Venäjän yhteinen historia herää 
eloisana, monisävyisenä ja kriittisenä. 
Museo vie yleisön lumoavalle matkalle 
historiamme merkittäviin käännekohtiin: 
Venäjän vallankumoukseen, Neuvosto-
liiton perustamiseen, Suomen itsenäisty-
miseen, toiseen maailmansotaan ja aina 
Neuvosto liiton romahdukseen saakka. 

Suomen ja Venäjän vuoroin sotaisasta 
ja vuoroin rauhanomaisesta rinnakkais-
elosta kerrotaan erilaisin medioin. Elo-
kuvat, äänet ja multimediat kuljettavat 
katsojaa tunnelmasta toiseen, esineet ja 
kuvat tuovat historian lähelle ja tekstit 
tarjoavat syvällistä tietoa sitä haluaville. 
Näyttely nostaa esille poliittiset tapahtu-
mat ja talouselämän kysymykset molem-
min puolin rajaa ja luotaa niiden vaiku-

KUVA: OLLI-PEKKA LATVALA

tuksia arkielämään. Näyttelyn teemat 
valottavat sellaisia ilmiöitä kuin inhimil-
listen tragedioiden loputonta vanki leirien 
saaristoa, jälkikäteen viisasteltua suo-
mettumista ja perestroikan vapauttavaa 
vaikutusta ajallisen kaaren ulottuessa 
Venäjän keisarikunnan viimeisistä 
hen käyksistä Putinin Venäjään ja 
EU-Suomeen.  

Museosali Tampereen työväentalolla 
tunnetaan Neuvostoliiton alkukotina, 
jossa Venäjän vallankumoukselliset 
Vladimir Lenin ja Josif Stalin tapasivat 
toisensa ensimmäistä kertaa. Vuoden 
1905 tapaamisella oli maailmanhistori-
alliset seuraukset: kaksikko päätti tehdä 
Venäjän vallankumouksen, perustaa Neu-
vostoliiton ja antaa Suomen itsenäistyä.



Soviet Shop palvelee 
myös verkossa. 

Soviet Shop ONLINE

 verkkokauppa.lenin.fi

Soviet Shop
Ainutlaatuinen museokauppamme 
tarjoaa sinulle inspiroivan kattauksen 
slaavilaista estetiikkaa kirpeällä neuvosto-
twistillä ryyditettynä. Tutustu myös 
kiinnostavaan kirja valikoimaamme!

Soviet Shop
At Soviet Shop you can find our novelties: 
eco design, jewellery, delicacies, souvenirs, 
interesting books and certainly the most 
unique gifts in the city. And of course, the 
Lenin Museum's classics are also available: 
Lenin's literary works, plaster busts and 
pins.

Kuponkikoodilla KALENTERI saat 
ensimmäisestä tilauksestasi -15%.



Lenin-museo The Lenin Museum
Hämeenpuisto 28, Tampere
p. tel. 010 420 9222
www.lenin.fi

Avoinna Open
1.9.–31.5. ti–su 11–17
1 Sep–31 May Tue–Sun 11 am–5 pm 
1.6.–31.8.2017 joka päivä 11-18
1st Jun–31 Aug daily 11 am–6 pm

Liput Tickets  8/6 €. 
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. 
Admission free for children under 18 years.

Sisäänpääsy Museokortilla! 
Maksuvälineenä käyvät myös 
Tyky-Kunto seteli+, Smartum 
Liikunta- ja kulttuuri seteli 
sekä Virikeseteli!

Suljettu Closed 1.1., 14.4., 17.4., 23.–25.6., 
24.–26.12.2017

Lisätietoa nettisivuillamme. 
More information on our website.
www.lenin.fi
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WERSTAS

Tykkää Lenin-museosta 
Facebookissa ja 
Instagramissa!

Lenin-museo sijaitsee Tampereen 
työväen talolla Hämeenpuistossa. 
The Lenin Museum is situated at 
the Community hall of Tampere.

Kulku museoon tapahtuu Työväentalon 
pääovesta ensin aulatilaan ja siitä portaita 
2 1/2 tai hissillä 3. kerrokseen. 

Liikkumisesteetön sisäänkäynti 
Hämeen puisto 28 D portaan kautta. 
Soita tulostasi etukäteen museoon.
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