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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 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., 30.3., 2.4., 22.–24.6., 6.12., 24.–26.12. ,31.12.

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!

ITE teossa
Pirkanmaalaiset ITE-taiteilijat ovat itse 
teossa Werstaan kesänäyttelyssä. Nyky-
kansantaiteilijoiden kätevyyteen ja kek-
seliäisyyteen perustuvia teoksia löytää 
näyttelysalin lisäksi yllätyksellisistä pai-
koista eri puolilta museon näyttelyker-
rosta. ITE tulee sanoista itse tehty elämä. 
ITE-taiteilijat työskentelevät taidemaail-
man ulkopuolella ja esittävät teoksiaan 
yleensä omassa arkiympäristössään, 
mutta kesän ajaksi näiden itseoppineiden 
taiteilijoiden omaperäisiä teoksia on 
koottu kaiken kansan nähtäväksi. Kesällä 
2017 Pirkanmaalla kartoitettiin maakun-
nan ITE-taiteilijoita ja ennalta tuttujen 
tekijöiden lisäksi etsintäkuulutettiin ja 
löydettiinkin uusia tekijöitä, joiden teok-
sista näyttely pääosin koostuu.

ITE artists on display
The Finnish Labour Museum Werstas 
will display the work of ITE artists 
from Pirkanmaa at an exhibition 
held in the summer. In addition to 
the main exhibition area, the clever 
and innovative art pieces of Finnish 
contemporary folk artists can be 
found in surprising locations across 
the museum. The abbreviation ‘ITE’ 
comes from the Finnish words ‘itse 
tehty elämä’ (in English self made life). 
ITE artists work outside the art world, 
typically displaying their ‘outsider art’ 
in their own living environment. During 
the summer, the unique pieces made 
by these self-taught artists will be 
available to all Finnish art enthusiasts.

 

8.6.–26.8.2018
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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. 

– 13.5.2018

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.

– 22.4.2018



Vapauden museo 
Vapauden museo kertoo suomalaisen 
vapauden ja hyvinvoinnin historiasta ja 
nykypäivästä. Näyttelyssä selviää, miten 
keisarivallan alla eläneestä luokkayhteis-
kunnasta kasvoi vauras ja menestyvä 
hyvinvointivaltio. Historiasta nousevat 
esiin poliittisten vapauksien, äänioikeu-
den, sananvapauden ja maksuttoman 
koulutuksen merkitys maamme kehitty-
miselle. Suomalainen hyvinvointi on 
perustunut vapauden, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden periaatteisiin. 
Vapauden museo muistuttaa, että 
vapauteen ei päästä vain säännöistä 
ja rasitteista irtautumalla vaan vapaa 
ihminen tarvitsee mahdollisuuden 
tukeutua yhteis kunnan turvaan.

Esineet, kuvat, videot ja muistitieto avaa-
vat uusia näkökulmia tavallisten ihmisten 
vapauteen. Vapauden tavoittelu saattaa 
joskus vaatia kovan hinnan. Punakaarti-
laisnaisen asepuku ja vankileirien leivän-
kannikat kertovat vaikeista ajoista sata 
vuotta sitten 1918, kun sisällissota niitti 
kansaa. Kieltolain aikainen pontikka-

pannu, 1970-luvun äitiyspakkaus, inva-
mopo ja etelänmatkojen kuva-albumi 
ilmentävät suomalaisen vapauden iloi-
sempia sävyjä.

Vapauden museo on toiminnallinen ja 
kannustaa eläytymiseen. Kävijät voivat 
ikuistaa itsensä vaikkapa osana suurta 
mielenosoituskulkuetta. Lapsetkin pää-
sevät laskemaan liukua entisajan päivä-
kodissa. Vapauden museon sähköisillä 
äänestyspisteillä on mahdollista ottaa 
kantaa vapauteen liittyviin kysymyksiin.

Näyttely perustuu Työväenmuseo 
Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan 
Arkiston mittaviin kokoelmiin ja se on 
toteutettu yhteistyössä työväenliikkeen 
kanssa. 

28.11.2017–5.1.2020

Näyttelyyn liittyy verkkosivusto 
www.tyovaenliike.fi, jossa on 
oppimateriaalia, historiallisia 

aineistoja ja tietoa 
työväenliikkeen tapahtumista.

Museum of Liberty
The Museum of Liberty tells about the 
history and present day of the inde-
pendent welfare state of Finland. The 
exhibition demonstrates how a class 
society living under the reign of Russia 
became a prosperous and successful 
welfare state. The exhibition explores 
the historical significance of political 
liberties, the right to vote, freedom of 
speech and free education on the de-
velopment of the Finnish nation. Wel-
fare in Finland has always relied on the 
principles of freedom and equality.  The 
Museum of Liberty reminds that free-
dom is not achieved merely by breaking 
free from rules and restraints; a free 
person needs a safe and supportive 
society to rely on.

Artefacts, images, videos and traditions 
provide new perspectives on the free-
dom and liberties of ordinary people. 
The pursuit of freedom can come with 
a price. The armour of a female Red 
Guard and the bread crusts in prison 
camps tell about the hard times one 
hundred years ago, when the Finnish 
Civil War of 1918 was tearing the nation 
apart. The moonshine equipment dat-
ing from the prohibition era and a ma-
ternity pack, mobility scooter and travel 
photo album from the 1970s represent 
the happier and freer times in the his-
tory of Finland.

The Museum of Liberty is an engaging 
museum, offering visitors insights into 
the history of Finland. Visitors can take 
pictures of themselves taking part in 

a protest march. Children can enjoy a 
slide of an old-time kindergarten. The 
Museum of Liberty also has electronic 
polling stations where visitors can vote 
on matters concerning freedom and 
rights.
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KUVA: KARI KALLIO

Osta Meirän kaupunki -näyttelyn opaskirja    
Werstaan kaupasta.

Buy Our Town 
exhibition guidebook 
at Werstas Shop.

Leningradin piiritys
Valokuvanäyttely esittelee Pietarin 
tapahtumia 75 vuotta sitten. Toisen 
maailmansodan aikana silloisen Lenin-
gradin asukkaiden elämä ja sen edelly-
tykset lähes tuhottiin, kun kaupunkia 
piiritettiin 8.9.1941–17.1.1944. Saksan 
armeija katkaisi kaupunkilaisten maa-
yhteyden muuhun Neuvostoliittoon ja 
Suomen armeija muodosti saartorenkaan 
kaupungin pohjoispuolelle. Leningradissa 
oli puute elintarvikkeista, polttoainees-
ta ja kaikesta, mitä elämiseen tarvittiin. 
Lähes 900 päivää kestäneen piirityksen 
aikana yli 640 000 ihmistä kuoli nälkään, 
kylmään ja pommituksiin. Uskomatonta 
kurjuutta ovat kuvanneet useat valoku-
vaajat, joiden dokumentaarisista kuvista 
näyttelyn on koonnut Leningradin puo-
lustuksen ja piirityksen museo Pietarissa. 
Näyttelyssä on lisäksi esillä Leningradin 
puolustamiseen kannustavia julisteita 
Lenin-museon kokoelmista.

20.9.2018–20.1.2019

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. 

Siege of Leningrad
The photography exhibition depicts the 
events that took place in St. Petersburg 
75 years ago. The siege of Leningrad 
(current St. Petersburg), taking place 
during the Second World War, lasting 
from September 8, 1941 until January 17, 
1944, caused great destruction and ter-
rible loss of life. The German Army cut 
off Leningrad from the rest of the Soviet 
Union, and the northern side of Lening-
rad was blocked by the Finnish Army. 
The citizens of Leningrad suffered from 
lack of food, fuel, and other necessary 
supplies. The siege of nearly 900 days 
cost many lives; over 640,000 civilians 
died as a result of starvation, cold and 
bombings. Several photographers have 
depicted this unspeakable misery in their 
documentary photographs which are cu-
rated in the State Memorial Museum of 
Leningrad Defense and Blockade in 
St. Petersburg. The exhibition also 
displays posters about the defense of 
Leningrad from the Lenin Museum’s 
collections.

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 work-
ing printing presses, with veteran 
printers showing hand-composition as it 
was done in the 1950’s.

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: MIKKO VARES
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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.

Työnäytöksiä tapahtumapäivinä.

Katso lisää verkkosivuiltamme 
www.tyovaenmuseo.fi



Suomen 
puuvillateollisuus
Meirän kaupungin kadonneiden ammat-
tien joukosta löytyy myös puuvilla-
tehtaan työläinen Finlaysonin tehtaan 
raastinkoneen ja varsikutomakoneen 
äärestä. Puuvillatehtaan kutojat, liistaa-
jat ja esikehrääjät saivat etsiä uutta 
työtä, kun kutominen loppui Tampereel-
ta 1990-luvun alussa. Viimeiseksi sinnit-
teli Forssan tehdas, jossa kutomisesta 
luovuttiin 1996 ja kankaiden painami-
sesta 2009. 

Muistona vanhoista ajoista oleva raastin-
kone vuodelta 1824 on näyttelyn vanhin 
esine ja tehtaan perustajan James 
Finlaysonin rakennuttama. Varsikuto-
makone on kutonut kangasta 1870-luvul-
ta lähtien Plevna-nimisessä salissa.
Suomalaisen puuvillateollisuuden histo-
riasta, tehtaista ja työväestä kerrotaan 
laajasti multimediassa. Finlaysonin teh-
das oli edelläkävijä, Suomen ensimmäi-
nen, sittemmin suurin ja toimi aktiivi-
sesti puuvillateollisuuden kilpailukyvyn 
parantamiseksi.

Cotton industry 
in Finland
Cotton mill workers operating the carding 
and weaving machines at the Finlayson 
cotton mill represent our town’s history 
and lost professions. Cotton mill wea-
vers, beamers and spinners were forced 
to look for new work when manufac-
turing ended in Tampere in the early 
1990s. The Finlayson mill in Forssa 
stayed in operation the longest; weaving 
was practiced until 1996 and textile 
print ing until 2009.

A carding machine built by the mill 
founder James Finlayson in 1824 is the 
oldest artefact in the exhibition. A power 
loom was used for weaving since the 
1870s in the mill’s weaving hall called 
Plevna. The museum invites visitors 
on an extensive multimedia journey to 
learn about the history, mill activities 
and workers of the Finnish textile in-
dustry. The Finlayson mill was the first, 
and at the time, the largest industrial 
facility in Finland. The mill played an 
active role in improving the competiti-
veness of the cotton industry in Finland.

Kesän opastukset
Vapauden museo
19.6.–22.8.2018 ti–ke klo 15
Kierroksella tutustutaan itsenäisen 
Suomen historiaan tavallisen kansan 
näkökulmasta. Kuinka poliittiset vapau-
det, äänioikeus, sananvapaus ja maksu-
ton koulutus ovat vaikuttaneet Suomen 
tarinaan? Kesto 1h, liput 5/3 €.

Pumpuliplikkain jäljillä
28.6.–25.8.2018 to–la klo 15
Monipuolinen opastus Finlaysonin 
tehtaan historiaan. Sisältää käynnin 
Höyrykonemuseossa ja historiallisella 
tehdasalueella. Kesto 1,5 h, liput 7/4 €.

Punainen Tampere
1.7.–26.8.2018 su klo 15
Opastettu kävelykierros Tammerkosken, 
tehtaiden ja työväestön kaupungin 
synnystä ja kasvusta. Reitti Tammer-
kosken yläjuoksulta alajuoksulle. 
Kesto 1,5 h, liput 7/4 €.

Alempi hinta opiskelijoille ja eläkeläisille. 
Museokortti ei käy opastuksilla.

Tee ite –paja
19.6.–11.8.2018
Näyttelykerroksen Pajalla pääset 
luomaan ihan itse taidetta ITE–teossa 
näyttelyn hengessä. Omatoimipaja, 
joka sopii kaiken ikäisille.



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 

Tilaesittelykuvat ja -videot löytyvät 
myös museon verkkosivuilta:
www.tyovaenmuseo.fi
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Punainen Tampere -opaskirja
Tuhti opaskirja johdattaa työ väen         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
Werstaan museokaupassa 
kannattaa piipahtaa usein, 
sillä alati uudistuva valikoima 
tarjoaa innostavia uutuuksia moniin 
tilanteisiin! Kiinnitämme huomiota 
tuotteiden eettisyyteen, suosimme 
lähialueiden osaamista ja pieniä 
valmistajia. Erityisesti museon omissa 
tuotteissa kukkii lempeä huumori. 
Vai mitä sanot Kiitos peruskoulu-
uudistus-näkkileivistä tai Taas jaksaa 
huutaa -salmiakeista?

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!

MYÖS VERKOSSA!
Tilaa tuotteet suoraan kotiisi 

tai nouda Werstaalta.

ALSO ONLINE!
verkkokauppa.tyovaenmuseo.fi

Museokauppa 

avoinna joka 

päivä! 

Werstas Shop 

open every day!

Kuponkikoodilla KALENTERI 
ensimmäisestä tilauksesta -15 %

KUVA: OLLI NORDLING

Olisiko aika muistaa työkaveria 
Työn orja –tuotteilla?



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 voi tilata kaikkiin Werstaan 
näyttelyihin. 

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

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

Visiitti Höyrykonemuseoon
Opastetulla kierroksella Höyrykonemuse-
ossa kuullaan Finlaysonin tehtaan 
voimanpesän, yli satavuotiaan Sulzer-
höyrykoneen toimintaperiaatteista,
ihmetellään sen hienoa tekniikkaa ja 
ylevää kauneutta. Kesto 30 min.  
Hinta 80 €, max. 25 hlöä.

Tehtaantyttö Alma
Draamallinen tuokio, jossa puuvilla-
tehtaan työntekijä Alma kertoo tehdas-
työstä ja maailmanmenosta sata vuotta 
sitten. Kesto 15 min. Hinta 90 euroa.

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

Opastettu kierros 
Vapauden museoon
Kierroksella tutustutaan itsenäisen 
Suomen historiaan tavallisen kansan 
näkökulmasta. Keisarinvallan alla 
eläneestä luokkayhteiskunnasta on 
kasvanut menestyvä hyvinvointivaltio. 
Kuinka poliittiset vapaudet, äänioikeus, 
sananvapaus ja maksuton koulutus 
ovat vaikuttaneet Suomen tarinaan? 
Menneisyyden rinnalla pohditaan 
myös, millaisia vapauksia tämän 
päivän Suomessa kaivataan. 
Kesto 1 h, 80 €, max. 25 henk.

Lainattava museolaukku
Töitä ja tunnelmia
Laukussa on työhön ja arkeen 
liittyviä esineitä ja kuvia. Laukkua 
voi käyttää muistelutuokioon tai 
oman elämänkaaren pohtimiseen.
Lainataan maksutta, laina-aika 1–4 
viikkoa tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja ja varaukset: 
Museoemäntä Sanna Moskari
puh. 010 420 9221
sanna.moskari@tyovaenmuseo.fi

Maksuton 
yleisöopastus 
talvikaudella 
lauantaisin ja 

sunnuntaisin klo 15. 
Tarkemmat tiedot 

verkkosivuiltamme.



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 5-10-vuotiaille lapsille. 
Kissa K. Issakainen on kadottanut 
tärkeän nappinsa, jonka etsinnöissä 
tutustutaan muun muassa Meirän 
kaupunkiin ja Höyrykonemuseoon. 
Kesto 45 min, hinta 80 € (kouluille ja 
päiväkodeille 30 €).

Koululaisopastukset 30 €, 
kesto 45 min.

Lisätietoja ja varaukset: 
Museoemäntä Sanna Moskari
puh. 010 420 9221
sanna.moskari@tyovaenmuseo.fi

Globaalikasvatus

Afrikka Suomessa 
-opetusmateriaali
Globaalikasvatuksen aineisto yläkouluille 
ja lukioille. Osa tehtävistä sopii myös 
alakouluihin. Tuotettu yhteistyössä 
Maail mankoulun kanssa. 

Juuret maailmalla, 
koti Suomessa
Opetuskäyttöön suunniteltu verkko-
näyttely, jossa 32 maahanmuuttajaa  
kertoo elämäntarinansa.
www.tyovaenmuseo.fi/kouluille/
oppimateriaalit

Mestariduunari
Työväenmuseo Werstas on myös 
ammat tiin opiskelevien oma museo! 
Am matti opiskeluun räätälöityyn 
toimintaan kuuluvat opastetut kier-
rokset sekä käytännön työpajat. 
Vuonna 2018 on varattavissa 30 
maksutonta museo vierailua. Katso 
tarkemmat tiedot museon netti-
sivuilta www.tyovaenmuseo.fi.

Kouluille

Äänestä, lakkoile ja someta 
– kansalaisvaikuttaminen 
Suomessa
Opastettu kierros Vapauden museoon 
kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta. 
Millaisia vaikutusmahdollisuuksia ta-
vallisella ihmisellä on yhteiskunnassa? 
Kierroksella pohditaan, miten ihmiset 
ovat itsenäisen Suomen historian aikana 
pyrkineet muuttamaan maailmaan, ja 
tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen keinoihin. Kesto 45 min, 
hinta 30 €, max. 25 henk.

Työväenliike
Verkkosivu tuo esiin työväenliikkeen 
vahvaa roolia Suomen satavuotiaan 
historian eri vaiheissa. Sivu tuo historian 
lukijaa lähelle esittelemällä arkistojen 
kätköistä löytyviä aitoja lähteitä. 
Toteutettu yhteistyössä Kansan Arkiston 
ja Työväen Arkiston kanssa. 
tyovaenliike.fi

Arkistopedagogiikkaa
Arkistolähteitä ja tehtäviä historian 
opetukseen vuoden 1918 tapahtumista. 
tyovaenliike.fi/kouluille

Aineistoja verkossa1918-ohjelmaa kouluille



11.1.–19.4. Sisällissodan muistot 
– luentosarja 

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

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä 

27.2.–4.3. Talvilomalla puuhaa 
perheille

1.5. Werstaan vappu

19.5. Museoiden yö

9.8. Tapahtumien yö

1.9. Työväenkirjallisuuden päivä 

1.10.–7.10. Työväen juhlaviikko – 
Werstas 25 vuotta

Tapahtumat

Werstaalla 

tapahtuu 

paljon ympäri 

vuoden.

30.9. Tampereen päivä

16.–22.10.  Puuhaa koululaisille 
syyslomalla

5.5. Marx 200 vuotta

24.4. Vaatevallankumous



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.

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!

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

http://www.tyovaenliike.fi/punaisten-
muistomerkit/

Työväenliike
Verkkosivu tuo esiin työväenliikkeen 
vahvaa roolia Suomen satavuotiaan 
historian eri vaiheissa. Sivu tuo historian 
lukijaa lähelle esittelemällä arkistojen 
kätköistä löytyviä aitoja lähteitä. 
Toteutettu yhteistyössä Kansan Arkiston 
ja Työväen Arkiston kanssa. 
tyovaenliike.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. Toteutus yhteistyössä 
Werstas ja Vapriikki.
www.vapriikki.net/leipatampereella

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
Suomen ensim mäi     sen kuurojenkoulun 
perustajan Carl Oscar Malmin (1826–
1863) museohuoneessa 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. Museo huone 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.

Hyvä – paha tekniikka
Näyttelyssä pohditaan tekniikan vaiku-
tusta kuurojen elämään ja siinä esitellään 
muun muassa menetelmiä, joilla kuurout-
ta on pyritty parantamaan, opetuksessa 
käytettyjä välineitä, kuulolaitteita, arjen 
apuvälineitä sekä viestintätekniikkaa.

Good and bad technology
The exhibition explores the impacts of 
new technologies on the lives of deaf 
people. The exhibition presents methods 
aimed at treating hearing loss, teaching 
devices, hearing aids, other assistive 
devices and communication technologies. 

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.

–7.9.2018

Tykkää Kuurojen museosta 
Facebookissa!

Lisätietoja: 
info@kuurojenmuseo.fi

www.kuurojenmuseo.fi

1.10.2018–6.9.2019



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 maailmanhistorialliset seurauk-
set: kaksikko päätti tehdä Venäjän 
vallanku mouksen, perustaa 

Neuvostoliiton ja antaa 
Suomen itsenäistyä.

Kesäkuussa 2018 
Lenin-museota 
täydennetään arki-
päivän neuvosto-
esineillä museon 
omista kokoelmista.

Lenin-museo
Uudessa ja erilaisessa museossa 
Suomen ja Venäjän yhteinen historia 
herää eloisana, monisävyisenä ja 
kriittisenä. Museo vie yleisön lumoa-
valle matkalle historiamme merkittäviin 
käännekohtiin: Venäjän vallankumouk-
seen, Neuvosto liiton perustamiseen, 
Suomen itsenäistymiseen, toiseen 
maailman sotaan ja aina Neuvosto liiton 
romahdukseen saakka. 

Näyttely nostaa esille poliittiset tapah-
tumat ja talouselämän kysymykset 
molemmin puolin rajaa ja luotaa niiden 
vaikutuksia arkielämään. Näyttelyn 
teemat valottavat sellaisia ilmiöitä kuin 
inhimillisten tragedioiden loputonta 
vanki leirien saaristoa, jälkikäteen 
viisasteltua suomettumista ja perestroi-
kan vapauttavaa vaikutusta ajallisen 
kaaren ulottuessa Venäjän keisarikunnan 

KUVA: OLLI-PEKKA LATVALA

Vuoden eurooppalainen museo 2018 -kilpailun finalisti

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 Lenin Museum, renewed 
in summer 2016, has added 
Soviet memorabilia to its 
collections. The memorabilia 
consist ing of everyday 
items will be displayed 
at the museum from 
June onwards. 

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. 

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, finlan-
disation from a hindsight perspective 
and the liberating effects of the pere-
stroika. The time scale reaches from 
the last breaths of the Russian Empire 
to Putin's Russia and EU-era Finland.  

PIIRROS PETRI HILTUNEN

European Museum of the Year 2018 Award Nominee 



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 
pääsymaksu, max. 25 hlöä.

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

12.4. Yuri’s night 

18.5. Kansainvälinen museopäivä

19.5. Museoiden yö

9.8. Tapahtumien yö

23.8. Mustan nauhan päivä

30.9. Tampereen päivä

Tapahtumat

Talvikaudella 2018 yleisöopastus 

lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14.00. 

Opastus sisältyy pääsylipun hintaan. 

Kesän yleisöopastukset

Yleisöopastus 
9.6.–26.8.2018 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 
4.7.–29.8.2018 Wed 2 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.

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. 

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

Kylmän sodan arvet
Kierroksilla tutustutaan kylmään sotaan 
ja siihen, millaisia jälkiä suurvaltapoli-
tiikka on jättänyt kehitysmaihin ympäri 
maailmaa. Kierroksen keskeisiä aihei-
ta ovat muun muassa ihmisoikeudet, 
demokratia, sosialismi, kehitysmaat ja 
pakolaisuus. Opastuksen jälkeen kehitys-
kysymyksiin pureutuva sarjakuvatyöpaja. 
Toiminnallisen museo-opastuksen ja työ-
pajan kokonaiskesto on 1,5 tuntia. Hinta 
50 €, sisäänpääsy museoon ilmainen. 
Kokonaisuuteen liittyvä opetusmateriaali 
Lenin-museon verkkosivuilla.



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. 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., 30.3., 2.4., 22.–24.6., 6.12.,
24.–26.12., 31.12.2018.

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

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. 
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Tykkää Lenin-museosta 
Facebookissa ja 
Instagramissa!

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

Soviet Shop
Ainutlaatuinen museokauppamme 
tarjoaa sinulle inspiroivan kattauksen 
slaavilaista estetiikkaa kirpeällä neu-
vosto  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 
ensimmäisestä tilauksesta -15 %.

KUVA: MIRJAMI VERTAINEN

Soviet Shop myös verkossa. 
Soviet Shop ONLINE

 verkkokauppa.lenin.fi
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