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Kuva: Työväenmuseo Werstas

Punaisena lankana
viittomakieli
Maailmassa on vain muutama museo, joka kertoo kuurojen elämästä.
TEKSTI TIINA NAUKKARINEN
KUUROJEN MUSEO yhdistyi TyöväenmuseoWerstaan kanssa
vuoden 2012 alussa ja sen kokoelmat siirrettiin Tampereelle.
Museon näyttelytoimintaa päätettiin jatkaa Helsingissä sijaitsevassa Valkeassa talossa, joka on kuulojärjestöjen monitoimitalo. Kuurojen museo on toiminut talossa sen rakentamisesta
lähtien.
Museon perusnäyttelynä toimii Suomen kuurojenopetuksen perustajan Carl Oscar Malmin (1826–1863) museohuone. Lisäksi Valkeassa talossa järjestetään vuosittain vaihtuvia teemanäyttelyitä. Suomen kuurojen historiaa esitellään
myös Kuurojen museon verkkomuseossa.
KOKOELMIEN KERUUTYÖ aloitettiin jo vuonna 1907. Tämän työn tekivät kuurot itse ja sen tulokset kertoivat siitä,
millä tavalla kuurojen yhteisö itsensä halusi määritellä ja minkä omasta elämäntavastaan kokivat tärkeäksi tallentaa jälkipolville.Yhteisö oli 1900-luvun alussa vielä nuori. Se oli syntynyt
1800-luvun puolivälissä, kun suomalaisen viittomakielen isäksikin nimetty kuuro Carl Oscar Malm perusti maamme ensimmäisen kuurojenkoulun. Malmin koulu ja muut myöhemmin
perustetut kuurojenkoulut keräsivät eri puolilla maata asuvia
kuuroja yhteen ja Malmin opetusihanteiden mukaisesti he
oppivat viittomakielen ja myöhemmin muodostivat viittomakielisen kieliyhteisön ytimen.
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Vuosisadan vaihteessa Malmin ihanne viittomakielisestä,
monipuolisen koulusivistyksen saaneesta kuurosta sai väistyä,
kun kuurojenopetuksen tavoitteet muuttuivat. Kuuroista keskityttiin muokkaamaan mahdollisimman kuulevien kaltaisia.
Viittomakielestä tuli kielletty kieli, eikä kuurojen omaa elämäntapaa ja kulttuuria otettu huomioon. Niin oppimistulokset
kuin viittomakielikin olivat vahvasti uhattuna, kun opetuksessa
keskityttiin puheen ja huulilta luvun opetteluun opetuksen sisällön kustannuksella.
Museoonsa kokoelmia keränneet kuurot halusivat kunnioittaa Malmin työtä ja tallentaa tärkeää aikakautta historiassaan
ennen kuin se mahdollisesti unohtuisi. Tämä koettiin tärkeäksi
tehdä silloin, kun Malmin oppilaita ja muita hänet hyvin tunteneita ihmisiä vielä oli elossa. Malmiin liittyvää aineistoa onnistuttiinkin 1910-luvulla saamaan museon kokoelmiin.
ENSIMMÄINEN NÄYTTELYTILA eli Carl Oscar Malmin
museohuone avattiin yleisölle vuonna 1915 Helsingin kuurojenyhdistyksen tiloissa Rikhardinkadulla. Malmin museohuone
on ollut koko museon toiminnan ajan ja on edelleenkin osa
Kuurojen museon näyttelyä. Malmin tarina on samalla suomalaisen kuurojenyhteisön syntykertomus ja Malmin ajatukset
kuuroista ja kuurojenopetuksesta ovat edelleen niitä, joihin
yhteisö sitoutuu ja kokee itselleen olennaiseksi.

Vuoden 1960 kulttuuripäivien
avajaisissa esitettiin Lauri Pohjanpään
runo Soihdunkantajat.

Carl Oscar Malm kuoli vain 37-vuotiaana
keuhkotulehdukseen. Hän työskenteli tuolloin
opettajana Turussa, jonne pitkän työn tuloksena
perustettiin ensimmäinen valtion kuurojenkoulu
vuonna 1860.

Kuva: Työväenmuseo Werstas

KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ 2017 näyttelytilassa esitellään

Carl Oscar Malmin museohuoneValkeassa talossa.

Malmin tarina kertoo sivistyneeseen ja varakkaaseen perheeseen syntyneestä pojasta, joka kuuroutui varhaislapsuudessaan, ja joka lähetettiin saamaan koulusivistyksensäTukholmassa
sijaitsevaan Manilla-instituuttiin. Siellä poika löysi oman kutsumuksensa toimia kuurojenopetuksen hyväksi ja kuurojen
aseman parantamiseksi kotimaassaan. Malmin työn tuloksena
kuurot pääsivätkin opetuksen piiriin aikaisin verrattuna kuulevaan valtaväestöön. Malm on kuuroille esikuva, ja monet yhteisön johtohahmot ovat löytäneet Malmista innoittajan omalle työlleen ja tavoitteille, joihin he ovat pyrkineet. Erityisesti
Malmin ajatukset viittomakielen tärkeydestä ovat olleet heille
merkityksellisiä.
Museon näyttelyt sekä näyttelytilassa että verkkomuseossa kertovat, miten suomalainen kuurojenyhteisö on syntynyt,
miten se on muuttunut sekä millainen sen identiteetti ja elämäntapa on. Näyttelyitä on järjestetty kuurojenopetuksesta,
järjestötoiminnasta, ammateista, urheilusta, merkkihenkilöistä,
kulttuuritoiminnasta sekä taiteilijoista ja valokuvaajista. Museon
tuottamaa tietoa kuurojenyhteisö on hyödyntänyt tulevaisuuden visioidensa kuten myös vahvan yhteisön rakennusaineina.

kuurojen kulttuuripäivien 60-vuotista historiaa. Joka toinen
vuosi järjestettävät kulttuuripäivät ovat viittomakielisten tärkein valtakunnallinen kulttuuritapahtuma, jossa ovat esiintyneet
ja kilpailleet eri esityslajien taitajat. Tapahtumassa myös uudet
ideat, ilmaisumuodot ja kyvyt pääsevät esille. Kulttuuripäivien
juuret ovat syvällä kuurojen yhteisön henkisessä perinnössä ja
niillä on aina ollut myös tärkeä merkitys viittomakielisen väen
kohtaamispaikkana.
Kuurojen museo ei tulkitse kuuroutta puutteena vaan korostaa sitä mitä kuuroilla on: rikas historia ja kulttuuri-identiteetti, jota ilmennetään viittomakielen kautta. Positiiviseen
identiteettiin kuuluu positiivisia ominaisuuksia. Viittomakieltä
käyttäville kuuroille kuurous on normaalia ja kuulevuus puolestaan epänormaalia.Viittomakielinen identiteetti ei siirry läheskään aina perheessä, vaan se siirtyy kulttuurin kantajien kautta
ja museo on yksi tämän kulttuurin ja myös sen historian kantaja.
Museon näyttelyt sekä Valkeassa talossa että verkossa ovat
kuurojen yhteisölle tärkeitä, mutta niillä on myös valtaväestölle
annettavaa. Ne antavat mahdollisuuden tutustua tähän suomalaiseen vähemmistöön ja sen elämäntapaan. Ne antavat myös
mahdollisuuden arvioida omaa tietämystä ja omia asenteita.
Näin museo siis myös lisää kulttuurien välistä ymmärrystä ja
suvaitsevaisuutta.

Kuurojen museon näyttelyihin voi tutustua
Valkeassa talossa Helsingissä,
osoitteessa Ilkantie 4, 00400 Helsinki.
Näyttelytila on avoinna yleisölle
perjantaisin klo 12–16 sekä sopimuksen mukaan
(p. 09 58031 tai kuurojenliitto@kuurojenliitto.fi).
Kuurojen historiaan ja verkkonäyttelyihin
voi tutustua osoitteessa www.kuurojenmuseo.fi.
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Pääkirjoitus

Sata vuotta
sitten
KALLE KALLIO
MUSEONJOHTAJA

JO MUINAISET EGYPTILÄISET käyttivät kymmen
järjestelmää ja sen oppivat myös muut antiikin kansat.
Luultavasti laskutapa sai alkunsa sormien lukumäärästä,
vaikka eräät alkuperäiskansat päätyivät kahdeksanjärjes
telmään sormivälejään ynnäämällä. Kymmenjärjestelmä
on niin syvällä ihmisten tajunnassa, että sellaisissa luvuissa
kuin kymmenen, sata tai tuhat on aivan erityistä hohtoa.
AIKUISET TAPAAVAT juhlia syntymäpäiviään kymmenen
vuoden välein, samoin käy hääpäiville. Vastaavasti monet
organisaatiot viettävät juhlavuottaan kymmenjärjestelmän
mukaan: pitkä ikä on vakuuttava tapa kertoa toiminnan
laadusta ja merkittävyydestä. Onnistunut juhlavuosi on
pysähtymistä, menneen arviointia ja tulevaisuuteen
katsomista.
ITSENÄISYYDEN SATAVUOTISJUHLAT ovat meidän
sukupolvemme merkittävin juhlavuosi, jota vietetään kautta
maan. Myös Työväenmuseo Werstas on täysillä mukana.
Juhlavuoden teemana on Yhdessä ja olemme suomalaisen
työväenliikkeen kanssa koonneet mittavan ohjelman. Se
huipentuu marraskuussa Vapauden museon avaamiseen,
kun kahdeksantunnin työaikalaki täyttää sata vuotta.
SATAVUOTIAAN SUOMEN lisäksi vuodesta 1917 muistetaan
paljon muutakin. Lenin-museolla keskitytään Venäjän vallan
kumoukseen, jonka siivellä myös Suomi itsenäistyi. Samana
vuonna sai alkunsa edistysmielinen osuusliike, jonka tarinan
kerromme Oman liikkeen leivissä -näyttelyssä yhteistyössä
Osuuskunta Tradekan kanssa.
TOSIKOT VÄLILLÄ hymähtelevät, etteivät historian
vaiheet etene vuosikymmenittäin ja -sadoittain.
Vuodesta 2017 tuskin tulee vedenjakajaa itsenäisen
Suomen tarinassa. Mutta parempi vain, jos saadaan
nauttia juhlaohjelmasta rauhassa: tarvitsemme
vaihtelua arjen harmauteen ja kymmenjärjestelmä
antaa kansakunnalle loistavan syyn juhlia!
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Korkkarit kattoon
KANNEN KUVA
Jäätelön valmistus alkoi taas pula-ajan
jälkeen 1940-luvun lopussa, kun kerma
ja sokeri vapautuivat säännöstelystä.
Kesäisen vapaapäivän kruunasi
vaniljatötterö.
Kuva: Työväenmuseo Werstas

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN ASIAKASLEHTI Työväenmuseo
Werstaan julkaisuja 2017:1 JULKAISIJA Työväenmuseo Werstas,
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Uutisia
TYÖVÄENTALON TARINA
Tampereen työväentalo oli
sotienjälkeisinä vuosina poliit
tisen elämän voimakeskuksia.
Tutkija Keijo Rantasen kirjoit
tama ”Kivijalka” on työväen
yhdistyksen uusi historiateos,
joka keskittyy vuosiin 1945–
2015. Runsaasti kuvitettu tieto
kirja avaa uudenlaisen näkökul
man poliittiseen historiaan.
Kivijalka pureutuu työväen
liikkeen sisäiseen valtataiste
luun työväentalon hallinnasta.
Työväentalon saleissa harjoi
tettiin myös monipuolista ra
vintola-, järjestö ja kulttuuritoimintaa. Kiinnostavia tarinoita
liittyy mm. Lenin-museon ja Tampereen Työväen Teatterin
vaiheisiin valtakunnan politiikkaa unohtamatta.

TYÖVÄENLIIKE 1917–1918
Uudessa www.tyovaenliike.fi -verkkopalvelussa on paljon ai
neistoa historiasta. Vuoden 2017 alussa alkaa huikea juttusarja,
jossa seurataan työväenliikkeen edesottamuksia sata vuotta
sitten. Miten vallankumous alkoi Pietarissa ja päättyi vankilei
reille? Tarinoita voi lukea myös ammattiliittojen lehdistä.

VALOKUVAAJA VALEPUVUSSA
Lewis Hine (1874–1940) saattoi kävellä tehdassaliin pukeu
tuneena palotarkastajaksi tai kaupustelemaan postikortteja.
Hänellä oli aina mukanaan kamera, jolla hän otti salaa kuvia
lapsityökomitean toimeksiannosta. Valokuvaaja pelkäsi var
tijoita, koska lapsityötä teetettiin vastoin lakia.
Amerikan lapset on näyttely (16.6.–3.12.2017), joka perustuu
Hinen vuosina 1908 ja 1924 ottamiin kuviin kaivosten, maa
seudun ja tehtaiden lapsityöntekijöistä. Kongressin kirjastos
sa oleva kokoelma kertoo lapsista amerikkalaisen unelman ra
kentajina ja tarjoaa koskettavan näkökulman työväenluokan
perheiden elämään.

UUSIA KIRJOJA
TYÖVÄENMUSEO 20 VUOTTA SITTEN
Työntekijöitä voitiin toiminnan vakiintuessa palkata
lisää ja tekemätöntä kokoelmatyötä riitti. Hallituksen
tietoyhteiskuntaohjelmakin poiki erityisavustuksen.
Vuonna 1997 luetteloitiin yli 5000 valokuvan ja tu
hannen esineen tiedot. Käytössä oli jo sähköinen
rekisteri, mutta osa täytti yhä paperilomakkeita.
Esinekuvauksesta luovuttiin tilapäisesti kokonaan,
koska henkilökunta ennakoi digitaalisen kuvatal
lennuksen muuttavan toimintatapoja. Tuona vuon
na kauppoihin tulikin ensimmäinen kamera, jonka
tarkkuus ylitti yhden megapikselin rajan. Sellaisiin
ei työväenmuseolla toki vielä ollut varaa.

Vuoden 2017 aikana ilmestyy kaksi uutta museojulkaisua. Fin
laysonin alueesta kertova opas on myyty aikoja sitten loppuun
ja aiheesta ilmestyy kokonaan uudistettu teos syksyn aikana.
Kesäksi on luvassa kirja myös uudesta Lenin-museosta. Kirjas
sa esitellään myös Lenin-museon upeita kokoelmia.

MUSEOSAKISTA MAAILMALLA
Työväenmuseo Werstas kehittää vapaaehtoistoimintaa yhdes
sä ruotsalaisen, tanskalaisen ja norjalaisen kumppanimuseon
kanssa. Werstaan Museosakissa on mukana yli 20 aktiivia,
jotka osallistuvat monipuolisesti museotyöhön. Yhteistyö
hankkeessa kehitetään uusia kujeita pohjoismaisten kollego
jen kanssa.

TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEO TAUOLLE
Kesällä 2006 avattu Tekstiiliteol
lisuusmuseo jäi tauolle 2.4.2017.
Niin tekstiilinäytteet kuin vanhat
koneetkin siirretään kevään aikana
säilytystiloihin ja kunnostettavak
si. Samaan saliin avataan marras
kuussa Vapauden museo ja teolli
suushistoriaan palataan jälleen
Finlaysonin tehtaan 200-vuotis
juhlissa vuonna 2020.
Kuva: Keijo Riihonen, Työväenmuseo Werstas

Raimo Numminen jaViljo Häkkinen tarkastelevat
museoesineitä vuotta 1917 esittelevässä näyttelyssä.
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Nuorisoa leirimyymälällä vuonna 1963. Kesäleirit tarjosivat lapsille
ikätovereiden seuraa ja valvottua ohjelmaa vanhempien työssä ollessa.
Nuorten osallistuminen perheen toimeentulon hankkimiseen väheni
pula-ajan jälkeen ja yhä useampi sai viettää myös kesälomaa.

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Kuva: E.M. Staf, Työväenmuseo Werstas

Kohti vapautta
Itsenäisyyden juhlavuonna Werstaalla avautuu uusi Vapauden
museo, joka kertoo tasa-arvoisemman Suomen rakentamisesta.
TEKSTI LEENA AHONEN
ITSENÄISTYMINEN EI alkanut kovin juhlavissa merkeissä.
Suomi oli luokkayhteiskunta, jossa osa nautti kermasta, tupakkahuoneista ja silkistä, kun lopuille jäi vain suolasilakoita,
mustuneita pirttejä ja karkeaa sarkaa – niitäkin liian vähän. Keisarivallan kaatuminen ja nuoren työväenliikkeen pääsy vauhtiin
sytyttivät köyhien sydämiin toivon, aivan itsenäisyyden kynnyksellä. Kun muutosta parempaan ei alkanut kuulua, köyhälistö
tarttui aseisiin kohtalokkain seurauksin.
Sadassa vuodessa ovat asiat onneksi muuttuneet. Nykyisin
erilaiset onnellisuutta, koulutusta tai sosiaalista oikeudenmukaisuutta mittaavat kansainväliset tutkimukset nostavat kerta
toisensa jälkeen Suomen kärkisijoille. Niin duunarin kuin toi-
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mitusjohtajankin lapset käyvät samassa päiväkodissa ja istuvat
vierekkäisillä jumppapalloilla peruskoulussa. Kaikki ostavat
huonekalunsa ja vaatteensa ruotsalaisten omistamilta jättiyrityksiltä.
Itsenäisyyden juhlahumussa muistellaan Suomea ja sen
vaiheita monelta kannalta. Työväenmuseo Werstaalla halutaan
tarkastella valtiomme satavuotista historiaa vapauksien näkökulmasta. Kokonaan uusi museo, Vapauden museo, aukeaa
Työväenmuseo Werstaalle aiemmin Tekstiiliteollisuusmuseona
toimineeseen pumpulisaliin 27.11.2017. Avajaispäivänä senaatin vahvistama laki kahdeksantuntisesta työpäivästä täyttää tasan
sata vuotta.

VAPAUDEN MUSEO muistuttaa meitä osin jopa itsestäänsel-

vyyksiksi muuttuneista oikeuksistamme, luokkayhteiskunnan
ongelmista ja neuvottelukulttuurin merkityksestä. Näkökulma
on ihmisten arjessa. Lakien ja päätöksien laatimisen sijaan tarkastellaan niiden vaikutusta jokapäiväiseen elämään niin lasten,
työttömien kun vammaistenkin näkökulmasta. Ääneen pääsevät
muistitietoihin nojaavat, aidot kertomukset ihmisten koettelemuksista historiallisten mullistusten äärellä.
Vapauden museo rakennetaan yhteistyössä suomalaisen
työväenliikkeen kanssa. Hankkeen kumppaneina on iso joukko ammattiliittoja, työväenliikkeen säätiöitä ja liikeyrityksiä.
Rahoitusta on saatu myös Suomen itsenäisyyden juhlavuoden
Suomi 100 -toimikunnalta. Käytännön työn toteuttavatTyöväen
museo Werstas, Työväen Arkisto ja Kansan Arkisto.

VAPAUS ON ihmisten tasavertaista ja kiistämätöntä oikeutta

tehdä valintoja elämässään, kehittyä ja elää hyvää elämää.Vapaus
on vapautta nälästä ja puutteesta, vapautta edistää tärkeäksi katsomiaan asioita, vapautta kehittää taitojaan ja toteuttaa vaikkapa
seksuaalista suuntautumistaan.Vapauden lisääntyminen on joskus ollut hyvinkin konkreettista: pesukone antoi perheenäidille
vapaa-aikaa, polkupyörä tarjosi liikkumisenvapautta ja riittävä
toimeentulo tai pääsy koulutielle avasivat mahdollisuuksia sivistää itsenään.
Vapaus on sekä yksilöllistä liikkumatilaa että yhteisön takaamaa turvaa.Yhden vapaus ei saa toteutua toisten kustannuksella. Toimiva yhteiskunta huolehtii kansalaistensa tasa-arvoisista
mahdollisuuksista. Hyvinvointivaltio on tarjonnut suomalaisille
yhteiskunnan turvaverkoston, jonka varassa yksilön oikeudet,
vapaudet ja kehittyminen ihmisenä ovat voineet toteutua.

Kuva: Kauko Sillman, Työväenmuseo Werstas

Yksilön vapaudenkokemus on myös kulttuurisidonnaista eivätkä vapaudet toteudu kaikille samanlaisina. Erilaisten vähemmistöjen vapaudet laahaavat usein jäljessä. Lakien ja julistusten
lisäksi tarvitaan yhteiskunnallista vastuuta, solidaarisuutta ja
välittämistä. Museo haastaa kävijät pohtimaan oman elämänsä
vapauksia ja niiden arvoa. Mitä sinä tarvitset ollaksesi vapaa?
VAPAUKSISTA PUHUTTAESSA museo samalla kertoo tarinaa suomalaisesta työväenliikkeestä, joka on ollut vahvasti
mukana hyvinvointivaltion luomisessa ja samalla poistamassa
erilaisia vapauden esteitä sekä valtakunnan politiikassa että
kunnallistasolla. Työväenliikkeen saavutukset sadassa vuodessa toisinaan unohtuvat suuresta kansallisesta kertomuksesta.
Uudistukset eivät ole tapahtuneet itsestään tai eliitin lahjana
kansalle. Hyvinvointivaltio on synnytetty päättäväisin toimin,
työväestön ja joukkoliikkeiden avulla.
Kun itsenäistä Suomea lähdettiin rakentamaan, työväestö
oli vahvasti mukana – vaikka tovereita oli ammuttu, suljettu
vankileireihin ja poliittiset osallistumismahdollisuudet viety
kansalaisoikeudet poistamalla. Sisällissodan lopputuloksesta ja
työväenliikkeen kärsimistä tappioista huolimatta monet työväestön ajamat asiat, kuten torpparilaki, työsopimuslaki ja tapaturmavakuutuslaki saatiin eduskunnassa läpi sodan jälkeen. Jo
vuonna 1926, vain kahdeksan vuotta sodan jälkeen, hallituksessa
istui jälleen sosialistiministeri. Olojen rauhoittaminen tarve ja
tavoite modernista oikeusvaltiosta pakottivat voittajat poliittisiin kompromisseihin.
Työväestön liikehdintää hillittiin 1920- ja 30-luvuilla Lapuan liikkeen ja oikeistolaisten arvojen avulla. Työväenliike ja
ammattiyhdistysliike olivatkin sotien välisenä aikana heikkoja.

Neuvolatoiminta käynnistyi
1920-luvulla ja koko maan
kattava siitä saatiin toisen
maailmansodan jälkeen. Lapsi
saa rokotetta tuberkuloosia
vastaan 1970-luvulla.
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kirkastua valtion merkitys hyvinvoinnin turvaajana. Kun terveydenhoitoon, lastenhoitoon ja koulunkäyntiin saatiin valtiolta
tukea, alkoi vähävaraisellekin perheelle tulla mahdollisuuksia
kouluttautua, harrastaa ja kehittää itseään.
Terveyspalvelut, eläke ja tapaturmavakuutus antoivat
turvaa tulevaisuuteen ja näin tuloja pystyi käyttämään myös
farkkuihin, Angliaan ja appelsiineihin. Asuntorakentaminen toi
väljyyttä ja yksityisyyttä asumiseen. Raju väestö- ja elinkeinorakenteen muutos toi nuoria kaupunkiin palvelujen ja vapaaajanviettotapojen ääreen.Tuloerot alkoivat tasoittua ja koulutus
antoi mahdollisuuksia luokkanousuun.

Kuva: Kauko Sillman, Työväenmuseo Werstas

Harvinainen Gutbrod Superior keräsi katseita 1950-luvulla.
Autoilu tarjosi aiempaa laajempia mahdollisuuksia liikkua ja
käydä esimerkiksi tansseissa tai muita nuoria tapaamassa.

Vasta talvisodan aikana työnantajat tunnustivat työntekijöiden
järjestäytymisoikeuden tammikuun kihlauksessa. Käynnissä
oleva sota ja kansallinen yhtenäisyys sotaponnistuksissa edistivät työnantajien myöntyväisyyttä.
TYÖVÄESTÖN ÄÄNI alkoi kuulua selvemmin sotien jälkeen.
Sodan lopputulos ja oikeiston kanssa samoissa korsuissa ja ilmavalvontatorneissa vietetyt vuodet antoivatkin vasemmistolle
uudenlaiset neuvottelumahdollisuudet. Työväenliikkeestä tuli
vakavasti otettava yhteiskunnallinen toimija ja työehtosopimuksia alettiin työstää työnantajien kanssa saman kokouspöydän ääressä. Näin tasa-arvoa edistävä hyvinvointimalli ja uudenlainen
sopimusyhteiskunta alkoivat rakentua.
Poliittinen oikeisto saatiin 1950-luvun kuluessa tukemaan
sosiaalipoliittisia uudistuksia ja lopulta hyvinvointivaltiota. Julkinen sektori alkoi kasvaa voimakkaasti. Koko kansalle alkoi

KANSALAISTEN TASA-ARVOA ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta lisänneet uudistukset ovat edistäneet Suomen monipuolista selviytymistä. Korkea koulutustaso ja naisten osallistuminen yhteiskuntaan ovat laajentaneet pienen kansan kykyä
tuottaa vientiin korkean teknologian ja jalostusasteen tuotteita.
Myös vaikeampina taloudellisina aikoina ovat tasa-arvo ja solidaarisuus olleet vahvuuksiamme. Jokainen kansalainen on ollut
osa yhteistä yhteiskuntaamme.
Taloudellisten ja henkisten kahleiden murtaminen mahdollistui luokkayhteiskunnan purkamisen ja hyvinvointivaltion
kehittämisen avulla. Viime aikoina näistä arvoista on alettu tinkiä taloudellisiin realiteetteihin vedoten. Perusturvan taso on
heikentynyt rajusti 1990-luvun laman jälkeen suhteessa ansiotasoon. Ihmisten hyvinvoinnin, vapaa-ajan ja työstä palautumisen kustannuksella yritetään lisätä talouden pyörien pyörintää.
Jako syrjäytyneisiin ja hyväosaisiin syvenee ja tuloerot ovat
nousseet huimasti. Tuloerojen kasvattaminen kaventaa myös
vapauksiamme.Työttömyyden, syrjäytymisen ja osattomuuden
kokemukset lisäävät niin yksilöllisiä tragedioita kuin yhteiskunnallisia ongelmiakin. Suhtautumisemme turvapaikanhakijoihin
kertoo myös siitä, kenelle vapaudet mielestämme tuntuvat
kuuluvan.
Vaadittujen ja laadittujen oikeuksien turvaama hyvinvointivaltio ja sen turvaamat vapaudet natisevat. Vapautemme tarvitsevat yhä puolustajansa!

LISÄTIETOA VERKOSTA
Vapauden museota täydentää verkkopalvelu tyovaenliike.fi.
Sivustolla on kymmeniä artikkeleita työväenliikkeen eri
vuosikymmenien tapahtumista. Artikkeleissa on hyödynnetty
digitoitua arkistoaineistoa, valokuvia, äänitteitä, elokuvia ja
muistitietoa. Aiheita löytyy niin Miina Sillanpäästä, Tokoin se
naatista, metsäkaartilaisista, Kemin veritorstaista kuin maail
mankaupoistakin.
Sivustolta löytyy myös työväenliikkeen merkkivuosille omis
tettu tapahtumakalenteri ja puhujapankki, josta voi etsiä
omiin juhliin sopivaa puhujaa. Lisäksi sivusto jakaa oppima
teriaalia koulujen käyttöön ja näin auttaa hyödyntämään
historiallisia aineistoja arkistopedagogisin menetelmin. Sivut
täydentyvät edelleen.
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Kahdeksan tunnin työpäivä oli työväenliikkeen keskeinen vaatimus.
Työn lisäksi ajateltiin vuorokauteen kuuluvan kahdeksan tuntia unta,
jolloin vapaa-ajalle ja järjestötoimintaan jäisi loput kahdeksan tuntia.
Lyhentynyt työaika ja paremmat työehdot kevensivät työläisten arkea.

6.2.1917
Trondheimissa pidettiin ensimmäinen
pohjoismaiden saamelaisten yhteinen kokous.
Tästä tuli saamelaisten kansallispäivä.

7.11.1917
Lokakuun vallankumous Venäjällä.
Bolsevikit kaappaavat vallan ja seuraavana päivänä
Lenin julistautuu Neuvosto-Venäjän johtajaksi.

15.3.1917
Venäjän keisari Nikolai II luopui vallasta.

7.11.1917
Alfred Kordelinin murha.

20.3.1917
Venäjän väliaikainen hallitus kumosi helmikuun
manifestin ja muut Suomen perustuslakien
vastaisesti syntyneet lait.

27.11.1917
Uudet kunnallislait, joihin sisältyy yleinen ja
yhtäläinen äänioikeus myös kunnissa.

21.3.1917
Sensuuriviranomaiset lopettivat työnsä Suomessa.
26.3.1917
Oskari Tokoin senaatti aloittaa toimintansa.
29.5.1917
Kieltolaki vahvistettiin aloitettavaksi
kaksi vuotta myöhemmin.
18.7.1917
Valtalaki. Eduskunta julistautui korkeimman vallan
haltijaksi, vain ulkopolitiikka ja sotilaskysymykset
jäivät Venäjän hallinnon päätettäviksi.

27.11.1917
Laki kahdeksan tunnin työajasta.
22.12.1917
Asetus siviilirekisteristä.
6.12.1917
Suomen itsenäisyysjulistus.
12.–13.12.1917
Suomen Osuustukkukauppa OTK:n
perustamiskokous.
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Kenkäteollisuutta
kosken partaalla

Kuva: Kimmo Kestinen

TEKSTI TEEMU AHOLA

Korkeakosken kenkä- ja nahkamuseo
toimii Suomen ensimmäisen kenkä
tehtaan tiloissa. Aidossa ympäristössä
voi tutustua suomalaisen kenkäteolli
suuden historiaan ja tietysti kenkiin.
SUOMEN ENSIMMÄINEN kenkätehdas löytyy Korkeakos-

kelta,Tampereen ja Jyväskylän puolivälistä. Tämä Edward Walleniuksen perustama teollinen laitos aloitti toimintansa vuonna
1897. Tehtaan paikka valikoitui kosken antaman vesivoiman ja
Pohjanmaan radan hyvien liikenneyhteyksien ansiosta. Kenkätehtaan yhteydessä toimi myös nahkatehdas ja saha.
Uudenaikainen kenkätehdas toi Korkeakoskelle kansainvälisen tuulahduksen.Aikakautensa modernien teollisuuslaitosten
tapaan koneisto ja sen parissa työskennelleet ammattilaiset hankittiin ulkomailta. Tehdaskoneet olivat saksalaisvalmisteisia ja
niitä käyttäneet ammattilaiset sekä työnjohto tulivat niin ikään
Saksasta. Jalkinetyöntekijöiksi pestattiin paikallista väestöä.
Tehtaan nykyisen arkkitehtuurin on suunnitellut tamperelainen rakennusmestari Heikki Tiitola vuonna 1916. Kenkätehtaan yhteydessä toiminut nahkatehdas tarjosi liiketoiminnalle
erinomaisen synergiaedun. Nahka voitiin muokata itse ja jalostaa kengiksi. Nahkatehdas tuotti pääasiassa pohja- ja päällisnahkaa. Kenkätehtaassa tuotettiin varsin monenlaisia jalkineita,
aina yksinkertaisista tuotteista hienoihin kenkiin.

VUOSISADAN ALKU oli taloudellisesti tuottoisaa aikaa
osakeyhtiöksi muuttuneelle tehtaalle. Vaikeudet alkoivat parikymmentä vuotta myöhemmin. Vuonna 1926 osakkaat myivät
tehtaansa tamperelaiselle kenkäruhtinaalle Emil Aaltoselle.
Aaltos-yhtymän osana kenkiä valmistettiin Korkeakoskella aina
1980-luvun alkupuolelle saakka, jonka jälkeen koneet tehdassaleissa hiljenivät.
Vuonna 1985 tehdas sai hiljaiselon jälkeen uutta elämää,
kun kenkä- ja nahkamuseo avasi ovensa. Koskenjalan yhdistys
ryhtyi ylläpitämään museota kenkätehtaan tiloissa. Museo esittelee Korkeakosken tehtaan historiaa, siellä tehtyä työtä ja tehtaan lopputuotteita autenttisissa tiloissa. Museo on rakennettu
entisen korko- ja lestitehtaan tiloihin kosken partaalle. Museon
kokoelmissa on toistatuhatta objektia: kenkiä, työkaluja, valokuvia sekä tehdaskoneita.
Museon näyttelyissä tehtaan tuotteet ovat monipuolisesti
esillä: kenkiä ja korkoja on joka lähtöön.Voi näyttelyssä törmätä merkkihenkilöidenkin kenkiin, presidenteistä lähtien. Esillä
ovat muun muassa Mauno Koiviston ja Tarja Halosen käyttämät
kengät. Tehdastyöläisen elämää esitellään pienin interiöörein,
jotka vievät aikaan jolloin Korkeakoskella työskenneltiin yli
sadan hengen voimin. Korkeakosken kenkä- ja nahkamuseo on
mielenkiintoinen vierailupaikka teollisesta historiasta ja työelämästä kiinnostuneille. Vierailun kruunaa autenttinen teollinen
ympäristö ja kaunis luonto kosken partaalla.
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220 vuotta teollisuutta

Kaikki tunsivat 1900-luvulla Tampereen
Verkatehtaan villakankaat ja -langat.
Teollisuusasiakkaita palveleva Valmet
Fabrics on monelle tuntematon, mutta
todella kokenut teollisuusyritys.
TEKSTI MARJA LÄHTEENMÄKI

Konehuopatehtaan
kutomatuoli (edessä)
ja luomakone (takana)
1930-luvulla.
Työväenmuseo Werstas, Valmetin kokoelma

Tehdasalue 1910-luvulla Ratinan suunnasta.
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Työväenmuseo Werstas, Valmetin kokoelma

TURUN LÄÄNIN MAAHERRA E. G. von Willebrand perusti

vuonna 1797 Jokioisiin verkatehtaan. Jo vuonna 1800 tehtaassa
oli käytössä kehruukoneita, mistä syystä sitä pidetään Suomen
ensimmäisenä varsinaisena tehtaana. Willebrandin kuoltua verkatehdas jatkoi toimintaansa vuokralaisten hoidossa. Vuonna
1855 tehtaan silloinen vuokraaja A. I. Frietsch anoi lupaa siirtää
ja perustaa verkatehtaanTammerkosken rannalle, jossa toimintamahdollisuudet vaikuttivat paremmilta. Suomen senaatti myönsi
luvan ja rakennustyöt uudella tontilla alkoivat 1856.
Jokioisten verkatehtaan koneet siirrettiin uuteen tehtaaseen
ja suuri osa työväestä siirtyi tehtaan mukana silloiseen Messukylän pitäjään. Myös yhtiön kirjanpito jatkui keskeytyksettä.Tehdas
ajautui vararikkoon 1863, mutta jo 1869 se jatkoi toimintaansa
uuden osakeyhtiön omistuksessa. Yhtiön nimeksi tuli Tammerfors Klädesfabrik Ab, Tampereen Verkatehdas Oy.
Tuotanto käsitti erilaisia villakankaita kuten hienompaa ja
karkeampaa verkaa, satiinia, doffelia, flanelleja ja huopia.Tehtaan
keskeinen toimiala 1800-luvulla oli maalaisten tuomien villojen
vaihtaminen tehtaassa valmistettuihin kankaisiin ja lankoihin.
Erityisesti hienommissa kankaissaan yhtiö käytti kuitenkin ainoastaan ulkomaista villaa sen paremman ja tasaisemman laadun vuoksi. Australialainen villa valtasi markkinat 1800-luvun
viimeisinä vuosikymmeninä, mikä vähitellen johti suomalaisen
villatuotannon hiipumiseen.
Edullisen mutta kestävän villakankaan kysyntä kasvoi nopeasti palkkatyön yleistymisen myötä. Jo 1900-luvun alkuvuosikymmeninä yhtiö seurasi kangastuotannossaan tarkasti muodin
uusimpia virtauksia, mikä osaltaan vaikutti kysynnän säilymiseen
sesongista toiseen.

PAPERITEOLLISUUDEN VOIMAKAS kasvu 1800-luvun

loppupuolella sai isännöitsijä Carl Zuhrin pohtimaan jo 1870-luvulla paperikoneissa tarvittavien konehuopien valmistusta verkatehtaassa. Konehuopien valmistaminen oli haastavaa ja alkuaikojen epäonnistuneet kokeilut myytiin kaupunkilaisille hyvinä
sänkyhuopina ja palttookankaina.
Vuonna 1882 aloitettu konehuopien valmistus kasvoi kuitenkin voimakkaasti 1900-luvun alkupuolella. Konehuopien
osuus myynnistä ohitti villatehtaan tuotannon vuonna 1960.
Villateollisuuden alamäki, joka lopulta johti koko alan katoamiseen Suomesta, oli jo alkanut. Verkatehdas selviytyi kriisistä
konehuopien ansiosta.
Yhtiö päätti lopulta muuttaa Tampereen keskustasta laitakaupungille ja samalla myös villakankaiden valmistus lopetettiin.
Yhtiö keskittyi konehuopiin ja suuntasi tuotantonsa kansainvälisille markkinoille.

PITKÄIKÄISEN YHTIÖN 220 vuoteen mahtuu lukemattomia
tarinoita, tapahtumia ja muutoksia. Tehtaalle avattiin vuonna
1985 museo, joka esitteli tehtaan tarinan noin 1900-luvun puoliväliin asti.Viimeiset vuosikymmenet ovat olleet vaarassa painua
unholaan, kun historiaa ei ole järjestelmällisesti tallennettu. Historian ja perinteiden merkitys yrityskulttuurissa on kuitenkin

viime vuosina noussut yhä merkittävämpään asemaan: Suomen
vanhimmalla tekstiilitehtaalla on syytä olla ylpeä juuristaan.
TyöväenmuseoWerstas jaValmet Fabrics toteuttavat yhteistyössä tehdasmuseon päivittämisen kuluvalle vuosituhannelle
tehtaan 220-juhlavuoden kunniaksi. Samalla yhtiön valokuvaarkisto käydään läpi ja osa valokuvista digitoidaan Työväenmuseon ylläpitämään Arjenhistoria -nettiportaaliin, jossa kuvat ovat
kaikkien saatavilla.
Tehtaan historia on ennen kaikkea sen työntekijöiden historiaa, tehtaalaisten omakohtaisesti koettua elämää.Tehtaan entiset
työntekijät ovat vapaaehtoistyönä käyneet läpi yhtiön valokuvat
viimeisten vuosikymmenten ajalta ja valikoineet parhaat digitoitaviksi. Entisten ja nykyisten työntekijöiden kiinnostus tehtaan
tarinaan jalostuu yhteistyössä museoväen kanssa historiankirjoitukseksi, jossa työntekijöiden oma ääni ja tärkeäksi koettu
menneisyys pääsevät esille.
UUSI TEHDASMUSEO toimii työntekijöiden sisäänkäynnin
yhteydessä, mikä lisää kiinnostusta työpaikan menneisyyteen
ja tekee piipahtamisesta helppoa ja houkuttelevaa. Tietoisuus
tehtaan pitkästä historiasta kasvattaa arvostusta omaa työpaikkaa
kohtaan ja sitoo nykyisetkin työntekijät osaksi arvokasta ja Tampereelle omaleimaista tekstiiliteollisuuden historiaa.
Uudessa näyttelyssä tehtaan historiaa esitellään kolmen eri
teeman kautta.Yrityshistoria käsittelee tehtaan perustamista ja
rakentumista vuosikymmenten kuluessa. Yhtiön näkökulmasta
keskeinen tekijä menestymisessä on ollut muutosvalmius.Työntekijöiden arki niin tehtaassa kuin tehtaan ulkopuolella on esillä
toisessa teemassa. Pitkät työsuhteet kertovat ihmisten sitoutumisesta työpaikkaansa, mutta samalla siitä, että yhtiö on halunnut
pitää kiinni hyvistä ja ammattitaitoisista työntekijöistään.
Kolmannen teeman alla näyttelyssä tarkastellaan yhtiön tuotantoa ja siinä tapahtuneita muutoksia, kehitystä villakankaista
konehuopiin ja edelleen yhdistymisten myötä monialaiseksi yritykseksi, joka voi toimittaa kokonaisia paperinvalmistuslinjoja.
Tuotannossa korostuu yhtiön asiakaslähtöisyys ja pitkän historian
salaisuus, luotettavuus ja laatu.

Parsimon työntekijät ryhmäkuvassa parsittavien kankaiden
keskellä vuonna 1956.
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Tämähän on muuttunut!
Uusi Lenin-museo avattiin kesällä 2016.
Miten yleisö otti uudistuksen vastaan?
TEKSTI HANNA YLI-HINKKALA

KESÄKUUSSA 2016 avattuun täysin uudistettuun Lenin-

museoon ehti ensimmäisen neljän kuukauden aikana tutustua
yli kymmenen tuhatta ihmistä, enemmän kuin vanhaa näyttelyä
kävi katsomassa kokonaisen vuoden aikana 2014. Lenin-museo
ollut 70-vuotisen historiansa ajan yksi suomalaisen museokentän erikoisimpia, kiistellyimpiä ja jopa vihatuimpia kohteita.
Millaisia ajatuksia uudistunut museo on kävijöissä herättänyt?
Vanhasta museosta jäivät jäljelle vain nimi ja sijaintipaikka.
Museosalissa on tehty maailmanhistoriaa, kun Lenin ja Stalin
kohtasivat siellä toisensa ensimmäistä kertaa joulukuussa 1905.
Tässä salaisessa kokouksessa juonittiin vallankumousta ja uuden
neuvostovaltion perustamista. Voikin leikitellä, että Neuvostoliitto on merkittävin, joskaan ei onnistunein tamperelaiskeksintö. Leninin ja Stalinin näköisnuket ovat myös uuden museon
vetonauloja Dnepr-moottoripyöränsä kanssa.
Nimen säilyminen Lenin-museona tosin on harhauttanut
pienen osan kävijöistä olettamaan, että museosta löytyisi edelleen Vladimir Leninin ajattelua ja toimintaa esittelevä näyttely,
joista viimeinen tehtiin 1980-luvulla neuvostososialismin näyteikkunaksi. Muutama museovieras onkin poistunut museosta
ristiriitaisin tuntein ja hämmentyneenä, kun museo käsitteleekin Leninin henkilön sijasta Leninin perustaman Neuvostoliiton
tarinaa sekä Suomen ja suomalaisten suhdetta itänaapuriin.
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LENIN-MUSEO TUOTIIN kertarysäyksellä neuvostoajalta
nykyaikaan, henkilöpalvonnan elementit ovat poissa eikä museossa kaihdeta vaikeitakaan asioita, kuten terrorin vuosia, yhden
totuuden järjestelmään liittyneitä epäkohtia sekä sosialismin
kaatumista ja neuvostovaltion tuhoa.Yksi koskettavimpia kohtia
uudessa näyttelyssä on Stalinin ajan vankileirejä kuvaava pienoismalli, joka pysäyttää yksityiskohdillaan.
Valtaosa kävijöistä onkin pitänyt näkemästään ja kokemastaan. Museon muutos ”camp-klassikosta moderniksi museoksi”,
kuten eräässä kesän kävijäpalautteessa muutosta luonnehdittiin,
on otettu hyvin vastaan ja selkeä enemmistö uuteen näyttelyyn
tutustuneista ihmisistä piti uudistusta kävijäpalautteen mukaan onnistuneena. Eikä ihme, museota uudistettaessa juuri
yleisön toiveita. Ihmiset saivat suunnitteluvaiheessa äänestää
uuden näyttelyn aiheita ja kärkeen nousivat neuvostohuumori,
arkielämä Neuvostoliitossa, KGB, pakkotyö ja toisinajattelijat.
Uudessa museossa voikin astella 1960-luvun tallinnalaiseen
olohuoneeseen, istahtaa keinonahkaiseen nojatuoliin, selailla
neuvostolehtiä ja katsella televisiota. Museosta löytyy toisinajattelijoita Tolstoista Politkovskajaan, ja neuvostovitsejäkin on
kuunneltavissa. Huumori kukkii myös näyttelyn johdantoelokuvassa. Näyttelyn käsikirjoittajien ja Voionmaan opiston opiskelijoiden yhteistyönä tuottama lyhytelokuva kuljettaa puolifiktiivisen tarinan Vladimir Uljanovin tiestä vallankumousjohtaja
Leniniksi, joka lopulta museoidaan Tampereelle.

Kolumni

Antirasismi nyt!
SYKSYLLÄ 2015 keskustelu maahanmuutosta tuntui kiihtyvän yli äyräiden. Puhuttiin oikeuksista, vapauksista ja rajoista.
Maahanmuuttokeskusteluun tiivistyi, mitä arvoja me yhteiskuntana haluamme tukea. Mitä ihmisyys ja inhimillisyys meille
teoissamme tarkoittavat? Haluammeko tarjota kaikille ihmisille, ihonväriin tai muihin erilaisiin piirteisiin katsomatta, mahdollisuuden elää elämäänsä ja osallistua yhteiskuntaamme? Vai
haluammeko rajoittaa ihmisyyden määritelmiä ja sulkea ulos
apua tarvitsevia?
Muistiorganisaationa Työväenmuseo Werstaan tehtävänä
on kulttuuriperinnön ja dokumentoidun informaation säilyttäminen tuleville sukupolville. PerustimmeWerstaalla erityisen
antirasismia käsittelevän kokoelman, johon kerätään suvaitsevaisemman Suomen nimissä monenlaista materiaalia: esineitä,
kuvia, videoita ja henkilökohtaisia tarinoita. Teema sopii erinomaisesti työväenmuseon arvomaailmaan, koska kokoelmat
kertovat työväen elämästä sen kaikkine puolineen: jokapäiväisestä elämästä, heikoista, sorretuista ja myös marginaalisiksi
koetuista ilmiöistä.
Antirasismi on aiheena ajankohtainen ja osoittaa myös
museoiden paikkaa nyky-yhteiskunnassa. Museot muistuttavat
menneestä ja viitoittavat tietä alati rakennettavalle tulevaisuudelle. Mielikuvat pölyisistä esineistä ja värisevällä äänellä kerrottujen menneiden aikojen tarinoista saa unohtaa, kun katselee
kuvia tai videoita 24.9.2016 Helsingissä järjestetystä Peli poikki!
-mielenosoituksesta. Senaatintorille kokoontuneet 15 000
ihmistä olivat paikalla puhaltaakseen pelin poikki rasismilta ja
muukalaisvihalta.

MIELENOSOITUSMATERIAALI PALJASTAA myös muse-

oiden kokoelmatyön kaksi puolta: keruuta tehdään tallentaen
materiaalia tulevaisuudessa tapahtuvaa tarkastelua silmällä pitäen, mutta nykydokumentoinnin kautta Werstaan kokoelmatyö
on myös kiinni ajankohtaisissa ilmiöissä. Paikan päältä kerätty
materiaali on arvokasta nykydokumentaatiota jo nyt. Muutaman vuoden päästä sitä tarkastelemalla voi päästä syvemmälle
tapahtumiin ja nähdä, miten erilaiset ilmiöt ovat kytkeytyneet
toisiinsa. Toisin sanoen: menneestä muistuttamista ja viitoittamista tulevaisuuteen.
Antirasistista kokoelmaa kartuttaessa on ollut mahtava
törmätä ihmisiin, jotka ovat aktivoituneet auttamaan hädässä
olevia. Turvapaikanhakijamäärän yhtäkkinen kasvu sai ihmiset
toimimaan ja perustamaan uusia verkostoja sekä liittymään jo
olemassa olleiden järjestöjen avuksi. Eräs tällaisista uusista ja
epävirallisista verkostoista on Tampereen solidaarisuusverkosto.
Se koostuu vapaaehtoisesti turvapaikanhakijoita avustavista
yksityishenkilöistä. Heidän nopea apunsa tuli todelliseen tarpeeseen. Puhumattakaan tekojen vaikutuksesta inhimilliseen
vuorovaikutukseen. Hyvät eleet luovat ympärilleen hyvää ilmapiiriä, hyviä tekoja ja vastavuoroisuutta.
Antirasismi tarkoittaa aktiivisia tekoja syrjintää vastaan. Se ei missään tapauksessa ole vain
hiljainen toive paremmasta maailmasta.Tästä hetkestä hamaan tulevaisuuteen kartutettavan antirasismi-kokoelman kautta Työväenmuseo Werstas
on aktiivisena toimijana rakentamassa suvaitsevaisempaa tulevaisuutta.
KOLUMNI JUKKA KOKKONEN
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Enson Osuusliikkeen henkilökunta ja
asiakkaat poseerasivat myyntitiskin
ääressä 1900-luvun alussa.

Työväestön tueksi ja turvaksi
TEKSTI LINDA HEINONEN

Edistysmielinen osuustoimintaliike
muokkasi työväestön arkea ja puolusti
kuluttajien etua.
KAPITALISTINEN MURROS loi edellytykset osuustoimintaliikkeen synnylle Euroopassa. Teollistuminen ja taloudellinen
liberalismi johtivat räikeisiin varallisuuseroihin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Palkkatyöväestön elintaso riippui elintarvikkeiden hinnoista, jotka kauppiaat pyrkivät pitämään korkeina. Hintakiskonta, velkakauppa ja tuotteiden kehno laatu
kuristivat köyhää kansaa.
Auttaakseen itseään rahvas perusti osuusmyllyjä ja -kauppoja. Osuustoimintaliikkeen läpimurto tapahtui Pohjois-Englannissa vuonna 1844, kun Rochdalen pikkukaupungin kutomatyöläiset perustivat osuuskaupan elantonsa turvaamiseksi.
Kutojien kaupan toimintatavoista koostettiin osuustoiminnan
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periaatteet, jotka mullistivat kaupan alan ja vapauttivat kuluttajat yksityiskauppiaiden kahleista.
SUOMESSA OSUUSTOIMINNASTA saatiin tietoa sano-

malehdistön kautta. Työ- ja viljelijäväestö pyrki jo 1800-luvun lopussa parantamaan taloudellista asemaansa perustamalla
ravintoyhdistyksiä ja kauppayhtiöitä. Varhaiset esiosuuskaupat
jäivät usein lyhytikäisiksi kokeiluiksi mutta yhtä kaikki, osuustoiminnallinen kipinä syttyi myös Pohjolassa.
Osuustoimintalaki astui voimaan vuonna 1901 ja ensimmäinen rekisteröity osuuskauppa perustettiin samana vuonna
Turkuun. Osuuskauppojen ja jäsenten määrä kasvoi vauhdilla
kaupungeissa ja vuoden 1905 suurlakon jälkeen myös maaseudulla. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK) tuotti ja
välitti osuuskaupoille tavaroita sekä tarjosi liikkeenhoidollisia
neuvoja.
Osuuskauppojen jäsenistöön kuului paitsi kaupunkien työväkeä, myös maaseudun tilallisia ja torppareita. Osuustoimin-

Vuonna 1954 Osuus
tukkukauppa laski
ensimmäisenä Suomessa
markkinoille laatu
selostein merkittyjä
tuotteita.

Osuustukkukaupan tuotteiden laadunvalvonnan mahdollisti jo 1920-luvulla
rakennettu keskuslaboratorio.

taliikettä jakoivatkin porvariston ja sosialistien sekä tuottajien
ja kuluttajien väliset ristiriidat, jotka leimahtivat avoimeksi
kiistaksi ensimmäisen maailmansodan vuosina. Vuonna 1916
liike hajosi talonpoikas-porvarilliseen puolueettomaan sekä
työväenliikettä lähellä olevaan edistysmieliseen siipeen.

Edistysmielinen osuustoimintaliike kiinnitti huomiota
myös työväestön asuntokurjuuteen. Vuonna 1938 perustettu
Helsingin Asuntokeskuskunta Haka edisti sosiaalista asuntotuotantoa. Myöhemmin Haka-yhtymien toiminta laajeni kaikkialle
Suomeen ja yhtymät rakennuttivat kokonaisia asuinalueita.

EDISTYSMIELISTEN OSUUSLIIKKEIDEN jäsenmäärä

OSUUSTOIMINTAVÄKI TARVITSI laadukkaita ja edullisia

nousi huippuunsa 1970-luvun alussa, jolloin jäseniä oli reippaasti yli 600 000. Jäsenyys toi taloudellista hyötyä ja vuosittain
maksettavat ylijäämäpalautukset olivat monille elintärkeitä.
Tyypillisiä jäsenetuja olivat myös hää- ja kumminlahjat, hautausavustukset sekä jäsenalennukset.
Osuusliikkeissä jäsenet olivat päättäjiä. Kansanvaltainen
hallinto mahdollisti jäsenkunnan enemmistön etujen huomioimisen osuusliikkeiden toiminnassa. Jäsenyys vahvisti työläisidentiteettiä ja osuusliikkeet tarjosivat väylän myös kommunistien toiminnalle, joka oli Suomessa kielletty vuosina
1918–1944.

VUONNA 1916 PERUSTETTU Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) oli edistysmielisen osuustoimintaliikkeen aatteellinen keskusjärjestö. Osuusliikkeiden neuvonta ja tarkastus
kuuluivat KK:n tehtäviin. Lisäksi se pyrki levittämään osuustoiminta-aatetta, valistamaan jäsenistöä sekä kannustamaan naisia
osuusliikkeiden luottamustehtäviin. KK:n ansiosta Suomeen
saatiin kuluttajalaki vuonna 1978.
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto neuvoi osuusliikkeitä
tontti- ja kiinteistöhankinnoissa sekä valmisti niille rakennuspiirustuksia. KK suunnitteli osuusliikkeille myymälärakennusten
lisäksi konttori-, tuotanto- ja varastorakennuksia. Kilpailu edistysmielisten ja puolueettomien osuuskauppojen välillä heijastui
myös arkkitehtuuriin.

tuotteita. Vuonna 1917 perustettu Osuustukkukauppa (OTK)
tuotti ja välitti tavaroita edistysmielisille osuusliikkeille. Vuosisadan puolivälissä OTK:n kolmessakymmenessä tuotantolaitoksessa valmistettiin jopa sata erilaista tuotetta aina elin- ja
taloustarvikkeista tekstiileihin ja kemikaaleihin.

Oman liikkeen leivissä -näyttely
juhlistaa Osuuskunta Tradekan
satavuotista taivalta.

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kuvasarja vuodelta 1920
kertoo osuustoiminnan periaatteista.
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Osuusliike Tähkän Centrum-tavaratalon yhteydessä sijaitsivat
myös hotelli ja ravintola. Edistysmielinen osuustoimintaliike on
tarjonnut hotelli- ja majoituspalveluita 1900-luvun alusta lähtien.

Myös paikallisilla osuusliikkeillä oli omaa tuotantoa.
Osuusliikkeet perustivat muun muassa leipomoita, meijereitä,
teurastamoita sekä makkara- ja virvoitusjuomatehtaita. Suurimmillaan osuusliikkeiden tuotantolaitosten määrä oli vuonna
1952, jolloin niitä oli miltei 300.
EDISTYSMIELISTEN OSUUSLIIKKEIDEN säästökassat

kannustivat köyhää kansaa säästäväisyyteen ja keräsivät jäseniltä pääomia, joilla rakennettiin myymälöitä ja tehtaita.
Parhaimmillaan liki 60 prosentilla osuusliikkeiden jäsenistä oli talletuksia säästökassoissa. Talletukset sitoivat jäsenet
osuusliikkeeseen ja kannustivat ostouskollisuuteen.
Myös työväestön oma vakuutustoiminta käynnistyi
osuusliikkeiden tarpeista, kun myymälät, varastot ja tehtaat
oli turvattava tulipalojen varalta. Vuonna 1919 perustettu
Paloapuyhdistys Tulenturva tarjosi palovakuutuksia edistysmielisille osuusliikkeille ja työväestölle. Myöhemmin vakuutustoiminta laajeni ja osuuskauppaväki saattoi hankkia kaikki
tarvitsemansa vakuutukset omista Kansa-yhtiöistä.
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Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton mainos- ja
valistusjulisteet olivat
taidokkaasti tehtyjä.

Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden,
puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan,
venealan, bioteollisuuden ja maatalousalojen
työntekijöiden edunvalvoja.
Sopimusalojensa asiantuntijana
liitto solmii 14 työehtosopimusta.
Puuliittoon kuuluu yli 33 000 jäsentä.

YHTEYSTIEDOT
puheenjohtaja
JARI NILOSAARI
gsm 0400 872 641
varapuheenjohtaja
JYRKI ALAPARTANEN
puh. (09) 6151 6315
gsm 040 587 7563
viestintäpäällikkö
PETTERI RAITO
puh. (09) 6151 6222
gsm 040 728 4615
Haapaniemenkatu 7–9
00530 HELSINKI
Puh. (09) 615 161
etunimi.sukunimi@puuliitto.fi
www.puuliitto.fi
facebook.com/puuliitto

VAPAUDEN MUSEO
avautuu 28.11.2017

Tarinoita köyhän kansan vapauden kaipuusta
ja yhdessä rakennetusta Suomesta.
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Korkkarit
kattoon
Työväenmuseo Werstaalla on
vietetty lukemattomia juhlia.
Galleria Bertelin korkeiden
ikkunoiden äärellä on täytetty
vuosia, tultu ylioppilaaksi,
solmittu avioliittoja, pidetty
arvokkaita vastaanottoja ja
riemukkaita pikkujouluja.
TEKSTI MINNA KARHUNSAARI
JOULUKUUSSA 2013 Galleria Bertelissä vietettiin tampe-

relaisen tutkijan Pia Koivusen tohtorikaronkkaa. Koivunen
oli päätynyt pitämään juhlansa juuri Työväenmuseo Werstaalla. Museo oli hänelle entuudestaan tuttu ja yhteyden ottaminen sujui helposti. Lisäpontta juhlapaikan valintaan antoivat
ennen muuta hyvät muistot: hän oli aiemmin osallistunut
Bertelissä pidettyihin juhliin ja todennut paikan toimivuuden
myös itse.
Juhlapaikan valintaan vaikutti myös Finlaysonin upea tehdasmiljöö, jonka keskellä Työväenmuseo Werstas sijaitsee.
Historiasta kiinnostuneelle Finlayson on Tampereella aivan
erityislaatuinen paikka, joka huokuu historiaa. Monen paljasjalkaisen tamperelaisen isovanhemmat ovat työskennelleet
Finlaysonin tehtaassa ja junan tuomille uudisasukkaillekin se
tuo mieleen kotikaupungin varhaisvaiheet.
Finlayson on kuin Tampereen vanha kaupunki, jossa aika
tuntuu pysähtyvän. Finlaysonilla on kiva käydä kävelemässä
ja fiilistelemässä vanhan tehdaskaupungin aikoja. Vaikka nykyään vanhojen tehdasrakennusten sisään on muuttanut mitä
modernimpia toimijoita, vastaavaa paikkaa ei löydy mistään
muualta Suomesta.

GALLERIA BERTELIN muunneltavuus oli erityisesti Pia
Koivusen mieleen. Hän halusi esitellä juhlavieraille omaa tutkimustaan ja tilaan sai kätevästi ripustettua tutkimusaiheesta
kertovan pienoisnäyttelyn. Bertel on valkoisine seinineen
pelkistetyn tyylikäs ja siitä voi tehdä oman näköisen koristelemalla tai sisustamalla salin haluamallaan tavalla.
Maistuva ruokatarjoilu kruunaa juhlan ja näin on myös
onnistuneessa karonkassa. Werstaan yhteistyökumppanilta
Juvenes Juhlapalveluilta on mahdollisuus tilata joko juhlava
pöytiin tarjoiltu illallinen tai rennompi buffetpöytätarjoilu,
johon moni merkkipäivän viettäjä nykyään päätyy. Ei ole sat-
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Uudistuneessa Leninmuseossa voi myös juhlia.
Tampereen yliopistolla työskentelevä Pia Koivunen voisi
hyvin kuvitella järjestävänsä
työnsä puolesta iltatilaisuuden Lenin-museoon. Se
olisi oiva miljöö esimerkiksi
kansainvälisen konferenssin
vastaanotolle, Koivunen
arvioi museotiloja.
Kuva: Minna Karhunsaari

tumaa, että Juvenes on Suomen ensimmäinen juhlapalveluyritys, jolle on myönnetty maailman vanhimman gastronomisen
järjestön Rôtisseurs-kilpi.
– Minä halusin kasvispainoitteisen illallisen, Pia Koivunen
muistelee kolme vuotta karonkan jälkeen. Juhlaan valittiin välimerellinen buffetmenu, jota lähdettiin yhdessä kehittämään
toiveiden mukaisesti. Pia kiittelee, miten juhlapalvelu muokkasi
ruokalistan toiveiden mukaan ja kattaus suunniteltiin tutkimusteemoja tukevalla värimaailmalla.
Koivusen karonkkaan osallistui 50 juhlijaa ja tila oli porukalle juuri sopivan kokoinen: salissa oli riittävän väljää, eivätkä
juhlat pirstoutuneet eri huoneisiin. Hieman enemmänkin juhlavieraita olisi toki tilan puolesta mahtunut.
HYVIIN JUHLIIN kuuluu myös sopivat ruokajuomat. Työ-

väenmuseo Werstaalla ei ole anniskeluoikeuksia, eikä baaria.
Yksityistilaisuuksiin on kuitenkin mahdollista tuoda omat mieleisensä juomat. Monen asiakkaan mielestä tämä on käytännöllistä. Pia Koivunen etsi omat suosikkiviininsä suoraan Alkosta
eikä jälkiruoan kanssa tarvinnut tyytyä pelkkään kahviin.
– Juhlani onnistuivat oikein hyvin, Koivunen kiteyttää karonkkamuistonsa. Juhlissa oli mukava tunnelma. Ne jäivät varmasti monelle mukana olleelle lämpimänä muistona mieleen,
koska ystävät ja kollegat vielä jälkeenpäinkin kiittelivät hyvistä
tarjoiluista ja järjestelyistä. Illan kruunasivat nostalgiset ysärihitit, joiden tahtiin akateeminen juhlaväki innostui tanssimaan
myöhään yöhön saakka.
Filosofian tohtori Pia Koivunen on vain yksi niistä lukemattomista juhlajärjestäjistä, jotka ovat olleet tyytyväisiä Työväenmuseo Werstaan tiloihin. Monet muutkin suosittelevat Galleria
Berteliä sekä yritystilaisuuksiin että ihan tavallisiin perhejuhliin.
Karonkan lisäksi juhlan aiheeksi sopivat esimerkiksi syntymäpäivät, häät tai vaikkapa ylioppilasjuhlat.

YSTÄVYYDEN MALJOJA
LENIN-MUSEOSSA
Uudistettu Lenin-museo luo puitteet aivan omanlaiseensa
juhlatunnelmaan. Juhlapöydät katetaan keskelle histori
allista museosalia punaisten seinien ja kauniiden kaariikkunoiden eteen. Leninin ja Stalinin nuket häämöttävät
taustalla. Juhlavieraat pääsevät kiipeämään neuvostoai
kaisen moottoripyörän selkään ja poseeraamaan vallan
kumouksellisen kaksikon kanssa.
Tomera opas johdattaa juhlijat neuvostoaikaiseen tunnel
maan ja kertoo miten YYA-hengessä nostetaan maljoja
kansojen väliselle ystävyydelle. Juhlatunnelman kruunaa
venäläishenkinen menu, jonka Kokouskeskus Puistotor
nin keittiömestari kollegoineen on loihtinut tarjolle. Vain
vodkapullot on järjestäjän itse hankittava kuin Leningra
dista konsanaan!
Lenin-museon museosalin historia on mieleenpainuva.
Juuri tässä salissa, näillä jalansijoilla Lenin ja Stalin tapa
sivat ensimmäistä kertaa vuonna 1905. Sittemmin kaksikon
edesottamukset tulivatkin tutuiksi koko maailmalle. Voiko
siis erikoisempaa ja omaleimaisempaa juhlapaikkaa löytää
kuin Lenin-museo?

Jos kiinnostuit Werstaan tai
Lenin-museon juhlatiloista,
ota yhteyttä!
varaukset@tyovaenmuseo.fi,
lenin@lenin.fi
Lisätiedot ja tilaesittelyt
videoineen löytyvät
museoiden kotisivuilta:
www.tyovaenmuseo.fi
ja www.lenin.fi
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TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
Avoinna ti–su 11–18, VAPAA PÄÄSY.
Väinö Linnan aukio 8, Tampere
puh. 010 420 9220
www.tyovaenmuseo.fi

TYÖVÄENMUSEO
WERSTAS

U

NANKAT

N
SATAKU

ALEKSIS
TU
KIVEN KA

KIRJASTONPUISTO

TAMMERKOSKI

FRENCKELL
KOSKIPUISTO

TYKKÄÄ Werstaasta
Facebookissa
TILAA UUTISKIRJE verkkosivuiltamme
niin saat joka kuukausi tietoa museon
tapahtumista.

NKATU

HÄMEE

KESKUSTORI

KATU

HÄMEEN

PUISTO

PYYNIKIN
KIRKKOPUISTO

HÄMEEN

PIRKANKATU

KATU

HALLITUS

LAUKONTORI

LENINMUSEO
U

AT
SATAMAK

LENIN-MUSEO
Uusi ja erilainen Lenin-museo kertoo kriittisesti ja koskettavasti
Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta.

Avoinna
1.9.–30.5. ti–su klo 11-17
1.6.–31.8. ma–su klo 11-18
Liput 8/6 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Hämeenpuisto 28, Tampere
puh. 010 420 9222
www.lenin.fi
TYKKÄÄ Lenin-museosta
Facebookissa
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Paperiduunarit
–14.5.2017

Vapauden museo
28.11.2017–

Näyttely paperityöläisistä kotimaan ja maailmantalouden
pyörteissä, suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakenne
muutoksessa ja globalisaation kourissa tarjoaa jännittävän
matkan Paperiliiton ja sen jäsenistön vaiherikkaaseen
historiaan.

Vapauden museo kertoo köyhän kansan vapauden kaipuusta
ja yhdessä rakennetusta Suomesta. Näyttely perustuu
Työväenmuseo Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan
Arkiston mittaviin kokoelmiin ja se toteutetaan yhteistyössä
itsenäisyyttä juhlivan työväenliikkeen kanssa.

Oman liikkeen leivissä
23.3.2017–22.4.2018

Søren Zeuth: Rana Plaza Fashion
14.12.2017–

Näyttely kertoo Osuuskunta Tradekan historiasta suomalaisen
yhteiskunnan rakentajana ja elämänmenon muokkaajana
niin jäsenten kuin työntekijöidenkin näkökulmasta. Werstaan
hallussa ovat Suomen laajimmat osuustoimintaliikkeen
kokoelmat, joita esitellään monipuolisesti näyttelyssä.

Tanskalaisen valokuvaajan Søren Zeuthin näyttely Rana
Plaza Fashion nostaa esiin globaalin vaatetuotannon nurjan
puolen. Zeuth on kuvannut bangladeshilaisen vaatetehtaan
romahtamisesta pelastuneita ihmisiä ja menehtyneiden
sukulaisia. Näyttelyssä on henkilömuotokuvien lisäksi esillä
myös valokuvia sortuneesta rakennuksesta ja työntekijöiden
vaatteiden jäännöksiä.

Amerikan lapset
16.6.–3.12.2017
Näyttely esittelee koskettavalla tavalla lapsia amerikkalaisen
unelman rakentajina ja tarjoaa dokumentaarisen näkökulman
työväenluokan perheiden elämään viime vuosisadan alku
puolella. Tutkiva valokuvaaja ja sosiologi Lewis Hine (1874–
1940) dokumentoi lasten työ- ja elinoloja Yhdysvalloissa
vuosina 1908 ja 1924. Näyttelyn kuvat on koottu Kongressin
kirjastosta.

Höyrykonemuseo
Finlaysonin tehtaalla voimanlähteenä käytetty Sulzerhöyrykone on edelleen alkuperäisellä paikallaan. Vuonna
1900 käyttöön otettu konejättiläinen on suurin Suomessa
käytetty höyrykone. Sen teho on 1650 hevosvoimaa ja
vauhtipyöräkin halkaisijaltaan yli 8 metriä.

KUUROJEN MUSEO
Museo verkossa www.kuurojenmuseo.fi

Carl Oscar Malmin museohuone
Vaihtuvat näyttelyt:

Viittomakielisen kulttuurin juhlaa!
Kuurojen kulttuuripäivät 60 vuotta
–1.9.2017

Postiosoite:
Työväenmuseo Werstas / Kuurojen museo
Väinö Linnan aukio 8
33210 Tampere
TYKKÄÄ Kuurojen museosta
Facebookissa

Kieli kuvissa
– kuvia viittomakielen sanakirjoista
25.9.2017–7.9.2018
Näyttelyt avoinna pe 12–16 ja muina aikoina
sopimuksen mukaan.
VAPAA PÄÄSY.
Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki
info@kuurojenmuseo.fi
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Tervetuloa Suomen
tyytyväisimpien
Tervetuloa Suomen
asiakkaiden
joukkoon
tyytyväisimpien
asiakkaiden joukkoon

Nyt uuteen liikennevakuutukseen jopa

80 % bonus.

Tutustu osoitteessa
turva.fi/liikennevakuutus

Turvan vakuutukset ovat pitkän päälle edullisia ja palvelu korkeatasoista.
Turvalla on tutkitusti* Suomen tyytyväisimmät ja uskollisimmat asiakkaat,
joiden mukaan Turvasta saa myös eniten vastinetta rahalle.
Nyt on hyvä hetki liittyä joukkoon! Poikkea toimistollamme, soita, asioi
verkossa tai jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa turva.fi/turvaan
* EPSI Rating Vakuutus 2016 -tutkimus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110
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