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Bertel-sali on omaleimainen kokous- ja juhlatila historiallisen
Finlaysonin tehdasalueen sydämessä. Uudistetussa Bertelissä
nautitaan tilaisuuksista entistä ehommissa puitteissa.
TEKSTI ELISABETH HEIKKINEN

WERSTAAN suosituimmassa kokous- ja juhlatilassa tehtiin
vuodenvaihteessa remonttia. Bertel-sali avautui helmikuussa
jälleen asiakaskäyttöön. Uudistuksessa tilan ilme muuttui, mutta tyyli säilyi: seinät maalattiin, lattiaan asennettiin kudottu
vinyylimatto, tekniikka uusittiin ja kalusteet vaihdettiin.
Työväenmuseo Werstaan markkinointipäällikkö Minna Karhunsaari kertoo, miten Bertelin ilme ja tekniikka päivitettiin
uudelle vuosikymmenelle. Samalla myös värimaailma muuttui
hieman. Uusi tumma matto ja mustat istuinverhoilut yhdessä
valkoisten seinien ja kalusteiden koivupintojen kanssa muodostavat tyylikkään kokonaisuuden. Tilaan saatiin myös uusi
projektori ja heijastusseinää levennettiin huomattavasti.
– Nyt meillä on Bertelissäkin tosi iso heijastuspinta, niin että
pienetkin tekstit ja kuvat näkyvät nyt varmasti viimeiselle penkkiriville asti, Minna Karhunsaari iloitsee. Äänentoisto parani
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kiinteillä kaiuttimilla ja uusi matto poistaa kaiun tehokkaasti.
Langattomia käsimikrofoneja on kaksi.Tarjolla on myös monien
puhujien suosima madonnamallinen sankamikrofoni.
KALUSTEIDEN uudistamisessa kiinnitettiin huomiota ko-

timaisuuteen ja työergonomiaan. Uusissa kokouspöydissä on
pyörät alla, joten niiden siirtely on paljon helpompaa, kun niitä
ei enää tarvitse nostella.
– Meidän asiakaspalveluhenkilökuntamme on ollut erityisen
iloinen pyörillä liikuteltavista pöydistä. Myös uudet tuolit ovat
kevyemmät käsitellä ja pinoutuvat helposti, Karhunsaari jatkaa.
Bertelissä on järjestetty monenlaisia tilaisuuksia tilan helpon
muunneltavuuden vuoksi. Berteliin sopivat seminaarit, koulutukset, workshopit, asiakas- ja tiedotustilaisuudet, pienimuotoiset messut tai muut tapahtumat, pikkujoulut, yritysjuhlat,

merkkipäivät, häät ja karonkat. Päiväkokouksesta muuntautuminen iltatilaisuuteen ja toisin päin käy näppärästi.
Kalusteet järjestellään tarpeen mukaan: ryhmätyöpöydistä
luokkamuotoon, tuolirivistöön tai pitkiin juhlapöytiin. Werstaalla voi yhdistää luontevasti myös kokouksen ja iltatapahtuman. Minna Karhunsaari ehdottaa, miten esimerkiksi iltapäivän kestävän kick off -tilaisuuden jälkeen voi nauttia illallisen
Bertelissä.
– Oheisohjelmaksi suosittelisin esimerkiksi draamaopastusta,
jossa tehtaantyttö Alma piipahtaa tarinoimaan pumpulitehtaalaisten elämästä sata vuotta sitten. On mahdollista myös, että
vieraat tutustuvat Werstaan näyttelyihin oppaiden vetämillä
opastuskierroksilla, Karhunsaari kertoo.
PÄIVÄTILAISUUKSIEN herkulliset lounaat nautitaan yh-

teistyökumppanimme Juvenes Ravintola Ziberian tiloissa,
jossa lounaan saa suurikin ryhmä nopeasti eteensä. Ziberian
Deli-pöytä tarjoaa monipuoliset lounasvaihtoehdot: runsas
salaattipöytä, kaksi lämminruokavaihtoehtoa ja päivän keitto.
Aina tarjolla on myös kasvisruokaa. Aamu- ja iltapäiväkahvit
tarjoillaan kokoustilassa.
– Kahvin ja teen oheen on monia vaihtoehtoja täytetyistä sämpylöistä ja perinteisistä pullista kevyempiin smoothie- tai hedelmätarjoiluihin. Kokouspäivän voi aloittaa myös monipuolisella
buffetaamiaisella tai brunssilla, vinkkaa Minna Karhunsaari.
Werstaalla järjestettäviin juhlatilaisuuksiin maittavat tarjoilut
hoitaa yksinoikeudella Juvenes Juhlapalvelu. Juvenes on ollut
Werstaan luottokumppani kohta kaksikymmentä vuotta. Minna
Karhunsaari kehuu vuosien kokemuksella, miten Juveneksen
väen ammattitaitoon ja yhteistyökykyyn on voinut aina luottaa.
Tarjoilut hoituvat hyvin ja laadukkaasti. Juveneksen valikoimissa
on paljon valmiita menuehdotelmia sekä yksityisten että yritysten tilaisuuksiin.
– Uusinta uutta on Räätälöi oma menusi -valikoima, jolloin
asiakas pääsee valitsemaan ruokalajit oman makunsa mukaan

Keväällä koko Suomen sulkenut koronavirus aiheutti
valtavan määrän peruutuksia myös Työväenmuseo
Werstaalla. Bertelin remontti valmistui todella epäonniseen aikaan. Vaikka tilaisuuksia on siirretty syksyyn,
museolla toivotaan runsaasti juhlia ja kokouksia, jotta
vaikeasta vuodesta selvitään kunnialla. Kaikkein hauskin
tapa museon tukemiseen on nyt juhlien järjestäminen!

listalla olevista vaihtoehdoista, kertoo Juvenes Juhlapalvelun
myyntipäällikkö Arja Mäkimartti. Asiakkaat ovat ottaneet menuräätälöinnin innostuneesti vastaan ja olemme saaneet paljon
positiivista palautetta.
Mäkimartin mukaan asiakkaat pitävät siitä, että pääsevät itse
vaikuttamaan enemmän menukokonaisuuksien rakentamiseen.
Nykyään yhä enemmän ja enemmän kysytään myös vegaanimenuja ja uudesta Räätälöi oma menusi -valikoimasta löytyy
myös vegaaneille useita vaihtoehtoja. Mäkimartti kertoo myös
Juveneksen kakkuvalikoiman uudistuvan kevään aikana, jolloin
jälkiruokiin löytyy runsaasti uusia vaihtoehtoja.
WERSTAALLA järjestettävien juhlatilaisuuksien juomatarjoi-

luun liittyvistä yksityiskohdista sovitaan Juveneksen ammattilaisten kanssa siinä samalla kuin ruokatarjoilustakin. Arja Mäkimartti on hankkinut myös sommelierin koulutuksen ja antaa
mielellään osaavia suosituksiaan menuihin sopivista viineistä.
Juveneksen pikkujoulumenut julkaistaan kesäkuussa ja pikkujoulut kannattaa varata mahdollisimman pian. Werstaan markkinointipäällikkö Minna Karhunsaari on samaa mieltä.
– Bertel on todella kysytty 30–80 henkilöä työllistävien
yritysten ja yhteisöjen pikkujoulupaikkana. Suosituimmat päivämäärät varataan nopeasti. Muutenkin syksy tulee olemaan
todella vilkas, joten kaikki syksyn tilaisuudet kannattaa varata
ajoissa.

Tilavaraukset ja tiedustelut: varaukset@tyovaenmuseo.fi, puh. 010 420 9265
Tilaesittelykuvat ja -videot www.tyovaenmuseo.fi/juhlat ja kokoukset
Juveneksen menuvalikoima: www.juvenes.fi/juhlamenut

Pääkirjoitus

Tautinen
museokevät
KALLE KALLIO
MUSEONJOHTAJA

ENSIMMÄISTÄ KERTAA museo joutui sulkemaan ovensa
viranomaisten kehotuksesta. Werstaalla oli takana kaikkien
aikojen vilkkain tammikuu ja ovi kävi aina maaliskuun alkuun
saakka. Helmikuun lopussa aloimme varautua epidemia
riskiin.
Kaikki tapahtui todella äkkiä. Parissa viikossa pienistä varotoimista päädyttiin lukitsemaan ovet. Välissä ehdittiin siirrellä ja peruutella tilaisuuksia, hankkia litrakaupalla käsidesiä
ja siivota maanisesti näkymättömiä viruksia. Nuo päivät eivät
ihan heti unohdu.
KORONAEPIDEMIA pisti työväenmuseon toiminnan ja talouden uusiksi. Museoyhdistys ei lähtenyt lomauttamaan henkilöstöä vaan etsimme vaihtoehtoisia työtehtäviä ja suurin
osa siirtyi etätöihin. Asiakaspalvelijat alkoivat syöttää valokuvien tietoja kokoelmajärjestelmään ja näyttelyitä käsikirjoitettiin kotioloissa.
Museon tyhjeneminen toi hyvin esiin sen, kuinka paljon
kätevämpää olikaan viestiä kasvokkain. Etäkonferenssit, puhelut ja sähköpostit sinkoilivat edestakaisin, kun kaikille yritettiin löytää järkevää tekemistä ja hoitaa ne välttämättömät
asiat.
PÄÄKIRJOITUSTA kirjoittaessa on vielä epävarmaa, milloin museot jälleen avataan. Siitä tulee ilon päivä, kun saamme jälleen pitää opastuksia, järjestää lapsille työpajoja, avata
näyttelyt aamuisin ja sulkea vasta illan yleisöluennon jälkeen.
Kulttuuriperinnöstä nauttiminen on ihmisoikeus, jota tämän
jälkeen osaa todella arvostaa.
Vaikka useimmissa museoissa olisi ollut helppoa vierailla
altistumatta lähikontakteille, myös kulttuuripalveluiden sulkeminen piti vain hyväksyä pandemian pysäyttämiseksi. Erilaisissa tutkimuksissa on toki osoitettu kulttuuriharrastusten
tilastolliset terveyshyödyt, mutta tartuntataudeilta museot
eivät kai pysty ketään suojelemaan.
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KANNEN KUVA
Finlaysonin työläiset
kävelevät Satakunnankadulle
1930-luvulla.
Kuva: Aarne Pietinen, Matkailun edistämiskeskuksen kokoelma, Museovirasto
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Uutisia
MISKA-KARHUN KYYNELEET
Moskovan kesäolympialaiset olivat ensimmäiset sosialistisessa maassa järjestetyt olympialaiset. Länsimaat boikotoivat vuoden 1980
kisoja, mutta suomalaiset hakivat kahdeksan
mitalia. Boikotoinnin takia suomalaiset saivat
lähettää jopa miesten jalkapallojoukkueen.
Kesällä Komuutissa esitellään Moskovan
olympialaisia, joista monet muistavat kisamaskotti Miska-karhun. Miten karhun nappisilmät valjastettiin Neuvostoliiton kulttuuridiplomatian välineeksi? Tutkijatohtori Pia Koivusen suunnittelema
näyttely liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan Megatapahtumien politiikka -hankkeeseen. Avoinna 12.6.–30.8.2020.

TEOLLISUUSMUSEO TULEE
Työväenmuseo Werstas ja Vapriikki toteuttavat Teollisuusmuseon Suomen Kulttuurirahaston myöntämän Museovisio-apurahan turvin. Vapauden museo suljetaan loppiaisena 2021 ja
uusi suurnäyttely avataan sen tilalle kesäkuussa 2021. Tampere teollisen vallankumouksen kehtona on paras paikka uudelle
museolle!

NÄLKÄÄ JA TYÖVÄENKIRJALLISUUTTA
Työväenmuseo Werstas on mukana useissa kansainvälisissä
tutkimushankkeissa, joita rahoittavat ulkomaiset tiedeakatemiat. Heritages of Hunger -hankkeessa (2019–2024) tutkitaan
nälän kokemuksia Euroopassa. Piston, Pen & Press (2018–
2021) tutkii työläisten kirjallista kulttuuria pitkällä 1800-luvulla.

OSUUSLIIKE LAUKUSSA
Museolaukut ovat jalkautuvaa museotyötä. Werstaan museolaukkuja voi lainata vaikkapa oppilaitoksiin tai palvelutaloihin. Uusin Kuluttajan asialla -laukku kertoo edistysmielisestä
osuustoiminnasta. Se tuo mieleen ajan, jolloin leipää saatiin
Voimasta ja kauppakassit täyttyivät OTK:n tuotteista.

LINNA TÄYTTÄÄ PYÖREITÄ
Kirjailija Väinö Linnan syntymästä tulee kuluneeksi tasan sata
vuotta. Linna syntyi Urjalassa 20.12.1920 ja tuli Finlaysonin
tehtaalle laappikärräriksi marraskuussa 1938. Sodan jälkeen
hän työskenteli puuvillatehtaalla aina vuoteen 1955 saakka.
Työväenmuseo Werstas toimii Väinö Linnan aukion laidalla.

TYÖVÄENNÄYTTÄMÖT JUHLIVAT
Viime vuosisadan alussa työväentalot täyttyivät illasta toiseen teatterista. Tavalliset työläiset olivat mukana näyttelijöinä, iltamayleisönä ja lipunmyyjinä. Työväen Näyttämöiden
Liitto (TNL) on jo sadan vuoden ajan edistänyt työväenteatterin ilosanomaa.
Kansa elää näyttämöllä! -näyttely (11.9.–5.12.2020) kertoo
teatterin lumosta ja työväenteattereiden vaiheista 1800-luvulta nykypäivään. Näyttelyssä myös nykypäivän teatterintekijät kertovat, mikä heille on merkityksellistä. Museokävijäkin
voi kokeilla teatterin taikaa: valita teatteriasun, astua näyttämölle ja ottaa vaikkapa valokuvan itsestään.

Kuva: Kimmo Kestinen

TYÖVÄENMUSEO 20 VUOTTA SITTEN
Vuosituhannen vaihteessa työväenmuseolla valmistauduttiin uusien tilojen rakentamiseen. Samaan aikaan
näyttelytoiminta pyöri täydellä höyryllä. Vuoden tärkein näyttely oli saanut ytimekkään nimen ”1900”. Se
kertoi tavallisen kansan elämästä sata vuotta aiemmin,
kun moderni maailma sai alkunsa.
Näyttelytilassa seurattiin vuoden kiertokulkua ja
käytössä oli jo paljon uutta tekniikkaa. Ensimmäistä
kertaa tunnelmia luotiin äänimaisemilla, jotka veivät
niin iltamien kuin sataman tunnelmiin. Maailman tapahtumia esitteli multimedia ja Kansan Lehdestä muokatut
lööpit kertoivat kiihtyvästä tiedonvälityksestä.
Kuva: Atelier Ortho, Kansan Arkisto
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Finlayson oli naisten työpaikka.
Työläiset kävelevät Satakunnankadun portista 1930-luvulla.
Kuva: Aarne Pietinen, Matkailun edistämiskeskuksen
kokoelma, Museovirasto

Monien muistojen

Finlayson

TEKSTI HANNA YLI-HINKKALA

Finlaysonin puuvillatehdas
täyttää 200 vuotta. Pohjoismaiden suurimman tehtaan
menneisyys kertoo teollisesta
vallankumouksesta ja nykyisyys
luovan talouden noususta.
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TEHDASALUE kantaa edelleen perustajansa nimeä. James Finlayson (1771–1852) oli skotlantilainen koneenrakentaja, joka
pestautui jo nuorena miehenä Pietariin. Hän jätti Keisarillisen Aleksanterin tehtaat 1810-luvun lopulla ja uusi ura urkeni
Tammerkosken yläjuoksulla. Finlaysonilla oli kunnianhimoiset
suunnitelmat konepajoista ja tekstiilitehtaista.Valtio tuki hänen
ponnistelujaan avokätisesti.
James Finlaysonista ei kuitenkaan tullut maamme suurteollisuuden perustajaa. Hänen yrityksensä karahti kiville muutamassa vuodessa.Valtio ehätti apuun, mutta rahoituksella oli ehtoja.
Finlayson oli aloittanut rakentamalla koneita, mutta ei saanut
ensimmäistäkään kaupaksi. Suomen senaatti määräsi Finlaysonin käyttämään itse koneitaan ja aloittamaan puuvillalankojen
valmistuksen. Kehräämö aloitti toimintansa vuonna 1828.

Muutama vuosi myöhemmin Finlayson löysi Pietarista Pietarista
toiminnalleen jatkajan. Kun Finlayson myi tehtaansa vuonna
1836, töissä oli noin 50 ihmistä.
UUDEN YHTIÖN ideana oli myydä puuvillakangasta Venäjän
markkinoille. Pietarin kauppiaskunnan tuntemusta yhtiössä
edusti kauppias Carl Samuel Nottbeck ja yhteiskuntasuhteista huolehti lääkäri Georg Adolf Rauch. Myös Finlaysonin tuttavaperhe Wheelerit tulivat rahoittajiksi ja hoitivat yhteydet
Iso-Britanniaan. Tehdas pääsi näin englantilaisten hallitsemille
puuvillamarkkinoille, tilasi koneita ja rekrytoi brittiläisiä osaajia. Erilaiset verkostot solmi yhteen Wheelereiden luottomies,
saksalainen tehtaanjohtaja Ferdinand Uhde.
Tamperelaisilta ei jäänyt huomaamatta, kun uudet yhtiömiehet laajensivat ostamaansa tehdasta Tammerkosken rannalla.
Mahtava Kuusvooninkinen rakennettiin englantilaisten esikuvien mukaan. Valurautapylväät kannattelivat ylempiä kerroksia ja mahdollistivat väliseinistä luopumisen. Isoihin saleihin
voitiin asentaa suuria kehruukoneita tai kymmeniä pieniä kutomakoneita tehokkaiksi sarjoiksi. Kaksisataa kutomakonetta
ja kymmenet kehruukoneet saatiin käyntiin yhden vesipyörän
voimalla.
Kun Kuusvooninkisen koneet olivat valmiina, tehtaaseen
tarvittiin noin 500 työntekijää.Tehtaaseen hakeutui lähipitäjistä
joukoittain nuoria naisia, piikoja ja torpantyttöjä. Monet tulivat
köyhistä ja vaatimattomista oloista. Vaikka työpäivät olivat pitkiä, kuumia, pölyisiä ja meluisia, työ tehtaassa oli askel eteenpäin. Kuten Pertti Haapala on todennut, Tampereella ei eletty
tehtaan varjossa, vaan tehtaan valossa.

TEHTAALAISET erosivat maatyöväestä monessa suhteessa.

He saivat palkkansa rahana, kun maataloustyöstä maksettiin
ylläpidolla, ruoalla ja erilaisilla tavaroilla kuten vaikkapa hamekankaalla.Tehtaassa työtä tehtiin kellon mukaan, maalla rehkittiin säiden ja auringonkierron säätelemänä. Työpäivä tehtaassa
oli alkuvuosina 12-tuntinen ja päivään sisältyi kaksi tunnin mittaista ruokataukoa, joita ei laskettu työaikaan. Kun työpäivä
alkoi aamuviideltä, kotiin lähdettiin iltaseitsemältä.
Tehtaan työväellä oli omat asunnot, rengit ja piiat asuivat usein
samassa tuvassa isäntäväkensä kanssa. Oikeudellisessa asemassa
oli myös yhtäläisyyksiä. Tehtaassakin noudatettiin vuosipalkollissääntöä eli työpaikkaa sai vaihtaa vain marraskuun taitteessa.

TEKSTIILITEOLLISUUS toi jo 1800-luvun puolivälissä Tampereelle lempinimen Suomen Manchester. Esikuvansa mukaisesti kaupunkia hallitsi tekstiiliteollisuus. Finlaysonille pestattiin
englantilaisia ammattimiehiä ja valtaosa tuli Lancashiren alueelta, jossa se oikea Manchesterkin sijaitsi.
Englantilaiset kehruu- ja kutomomestarit puhuivat englantia,
työntekijät suomea. Tehtaalla kehittyi oma slanginsa. Kehruukoneen puola on englanniksi bobbin, finlaysonilaisille pupiina.
Kun se tuli täyteen lankaa, britit sanoivat sitä eräksi eli the set
– tehtaalaisten suussa se vääntyi säätiksi. Säättipojat katkaisivat
langat ja keräsivät täydet pupiinat koreihin sekä asettivat tyhjät
pupiinat koneeseen. Pissijä (engl. piecing) yhdisti näppärillä
sormillaan lankojen päät uusiin pupiinoihin ja värttinät alkoivat
jälleen vinhasti pyöriä.

Kuusvooninkinen kuvattuna 1840-luvulla koskelta päin. Rakennuksen pääsuunnittelija oli englantilainen John Barker. Hän toimi
tehtaan teknisenä johtajana 1836–1843, minkä jälkeen hän perusti oman puuvillatehtaansa Turkuun. Lennart Forsténin litografia.
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MAAILMANKUVAN MUUTOKSEN näkyvimpiä tulkkeja

Kuva: Veijo Rio, Työväenmuseo Werstas

Työergonomiaan alettiin kiinnittää huomiota myös vasta
1900-luvun puolivälin jälkeen. Eri työvaiheissa olikin paljon
fyysisesti kuormittavaa nostamista sekä hankalia työasentoja.
SÄÄTTIPOJAT olivat todellakin pieniä poikia. Puuvillateh-

taan työntekijöistä joka kymmenes luokiteltiin 1800-luvun loppupuoliskolla lapseksi eli he olivat alle 15-vuotiaita. Nuorimmat tehtaalaiset olivat noin kymmenvuotiaita, tavallisemmin
ikää oli 12–14 vuotta. Lasten työssäkäyntiä ei pidetty pahana,
päinvastoin. Joutilaisuuden uskottiin johtavan huonoille teille
ja tehtaalaisperheissä tarvittiin kaikkien työpanosta.
Kansakoulun ja lehtikirjoittelun myötä lasten tehdastyöhön
alettiin suhtautua kielteisesti 1800-luvun loppupuoliskolla. Lasten työssäkäyntiä ja työaikaa rajoitettiin 1860-luvulta lähtien,
mutta vasta suomalaisten vaurastuminen mahdollisti lasten koulunkäynnin ja töiden aloittamisen vähemmän keskenkasvuisena.

1900-luvun alkuvuosina oli tehtaalaisista Ida Vihuri. Hän oli
syntynyt vuonna 1882 Tampereen naapuripitäjässä Lempäälässä köyhän muonarengin perheeseen. Elantoa piti lähteä
hankkimaan jo varhain, ensin piikana ja 13-vuotiaasta lähtien
tehtaalaisena.
Ida Vihuri liittyi vuonna 1902 työväenyhdistykseen ja hänestä tuli myös ammattiosaston sihteeri. Ida Vihuri puhui ennen
kaikkea työläisnaisten olojen parantamisesta. Kulmakivenä oli
koulunkäynti, johon hänellä ei maalla ollut mahdollisuutta.
Vihuri sai vasta tehtaalla työskennellessään käytyä kaksi lukuvuotta kansakoulua.
Sisällissodan jälkeen Ida Vihuri vapautui vankeudesta vuonna 1920 eikä palannut enää Finlaysonille. Hänet valittiin kansanedustajaksi vuonna 1922. Vihuri oli sosialidemokraattien
suosituimpia esiintyjiä ja syyskuussa 1929 hän lähti puhujamatkalle höyrylaiva Kurulla. Pian lähdön jälkeen laiva kaatui syysmyrskyssä. Ida Vihuri oli yksi onnettomuudessa menehtyneistä
136 ihmisestä.

VUOSISADAN VAIHTEESSA tehtaalaisten maailmanku-

va muuttui. Sääty-yhteiskunnan rakenteissa kasvanut tehdas
joutui ajan tapojen mukaisesti huolehtimaan työntekijöidensä
tarpeista kuin talonpoika palkollisistaan. Niinpä tehtaalla oli
1800-luvulla oma koulu, kirkko ja sairaala, useita asuintaloja
yhteiskeittiöineen, säästöpankki, kirjasto ja työntekijäin seura.
Patriarkaalinen järjestys oli vakaa, työntekijät nöyriä alamaisia
ja tehtaanpatruuna Nottbeck Jumalasta seuraava.
Ensimmäisiä uuden ajan merkkejä edusti osuustoiminta.
Finlayson & Co työväen osuuskauppa avasi ovensa syyskuun
alussa vuonna 1900. Työväki toimi osuuskaupassa aluksi yhteistyössä omistajien kanssa ja pesämuna perustamiseen tuli
toimitusjohtajana toimineelta Christian Bruunilta. Osuustoiminta oli kuitenkin työväen omaehtoista toimintaa, joka liittyi
vuosisadanvaihteen kansalaisliikkeisiin.
Käännekohdaksi tuli vuoden 1905 suurlakko. Laajat mielenosoitukset tsaarin hallintoa, venäläistämistä ja yhteiskunnallista
eriarvoisuutta vastaan saivat ihmiset huomaamaan joukkovoiman mahdin. Vanha maailmankuva särkyi, keisarin valtaa symboloinut kaksipäisen kotkan patsas otettiin kelloportin päältä
alas – eikä sitä enää milloinkaan pantu takaisin. Työväen ajattelussa sääty-yhteiskunnan eriarvoisuus korvautui tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden aatteilla. Finlaysonin työväen ammattiosasto perustettiin lakon jälkimainingeissa.
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Kuva: Martta Terävä, Työväenmuseo Werstas

Ida Vihuri toimi Finlaysonin ammattiosaston lisäksi Tampereen
työväenyhdistyksen sihteerinä sekä osuuskauppaliikkeessä.
Vihuri puhui toistuvasti naisten aseman parantamisen
merkityksestä koko yhteiskunnan kehitykselle.

Kurun uppoamisen aikaan maailmantalous syöksyi lamaan New
Yorkin pörssiromahduksen seurauksena. Laskusuhdanne ulottui
Suomeenkin ja tunnetaan 1930-luvun pulana. Ilmapiiri työpaikoilla oli kireä. Finlaysonin puuvillatehtaalla tehtiin lyhennettyä
työviikkoa, mikä tuntui kipeästi työntekijöiden palkkapusseissa.
Naisten asema oli huomattavasti miehiä heikompi. Naisten
työsuhteet olivat epävarmoja, palkat pieniä ja väkeä vähennettäessä naiset lähtivät ensin. Perinteisen käsityksen mukaisesti
miesten tehtävä oli elättää perhettä ja sen mukaan heille myös
maksettiin enemmän. Koska naisilla ei ajateltu olevan tällaisia
velvoitteita, heidän palkkansa oli vastaavasti pienempi. Sama
palkka samasta työstä toteutui vasta 1950-luvun lopussa.
Pieni palkka oli pumpulinlikkojen todellisuutta koko tehtaan
olemassaolon ajan. Tekstiiliteollisuudessa maksettiin vähän ja
työ oli terveydelle vaarallista. Kutomon melu oli huumaavaa.
Moni kutoja ehti kuuroutua ennen kuin kuulosuojaimet tulivat pakollisiksi 1970-luvulla. Puuvillapölyä leijui kaikkialla,
varsinkin karstausosastolla. Puuvillapölykeuhko eli byssinoosi
opittiin tuntemaan vasta 1960-luvulla, sitä ennen keuhkojen
pettämisestä syytettiin ihmisen synnynnäisestä heikkoutta.
RASKAAN ja kuluttavan tehdastyön vastapainona kukoisti

työpaikkakulttuuri. Finlaysonilla tunnettuja ovat esimerkiksi
rakennusten ja ihmisten liikanimet. Esimerkiksi kutomosali
Plevna sai nimensä Venäjän ja Turkin välisessä sodassa vuonna
1877 piiritetyltä bulgarialaiskaupungilta. Liikanimiä annettiin
työtovereillekin: isokokoisesta saattoi tulla Karhu tai Gorilla,

Aamulehti juoruili toisten asioista.
Koko tehtaan väki rakensi 1950-luvulla talkoilla yhteisen vapaa-ajanpaikan Julkujärvelle, jossa lomailtiin ahkerasti
1980-luvulle saakka. Tuolloin tehdas sai uuden omistajan, kun
Finlayson myytiin Askolle. Samassa yhteydessä päätettiin tuotannon lopettamisestaTammerkosken rannalla. Osasto toisensa
jälkeen suljettiin.Viimeinen puuvillatehtaan osasto sulki ovensa
vuoden 1995 lopussa.
Sitä mukaa kun tilat tyhjenivät, niitä alettiin vuokrata. Perustettiin treenikämppiä, taiteilijoiden ja käsityöläisten työhuoneita, pieniä toimistoja ja liikuntatiloja. Työväenmuseo muutti
vanhaan laappihuoneeseen vuonna 1993 ja toimi siinä vuoteen
2001, kunnes nykyiset tilat entisessä lankavärjäämössä pihan
toisella laidalla valmistuivat. Uusi museorakennus ristittiin
Werstaaksi.
Kohta kohdalta, rakennus toisensa jälkeen tehdas muuttui
ravintoloiksi, toimistoiksi, elokuvateatteriksi, pysäköintihalliksi.Valmista tuli vuonna 2005. Syntyi noin 3000 ihmisen työpaikka, mutta yhden ison työnantajan sijasta palkka juoksee sadan
eri toimijan tileiltä. Uudiskäytön pioneerit ovat olleet alueella
jo kolme vuosikymmentä. Muistoja syntyy Finlaysonilla yhä,
mutta ne rakentuvat nyt jälkiteollisen ajan maailmassa.
Muistoja Finlaysonilta -näyttely
on avoinna 6.1.2021 saakka.

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Työpäivä 1900-luvun alussa on päättynyt.Työaika lyheni kymmentuntiseksi vuosisadan alussa ja vuonna 1917
säädettiin kahdeksan tunnin työaika.
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Tradeka tukee
ihmisoikeudet.net
-portaalia.

”Perustaisitteko nyt
Aktivistiopiston?”

Mitä tehtäis seuraavaksi?
Me Tradekassa uskomme, että omistaminen tekee ihmisille hyvää. Inhimillinen
omistajuus vie maailmaa eteenpäin ja palauttaa hyvää yhteiskuntaamme.
Jotta jäsenemme voisivat kanssamme parantaa maailmaa ja omistaa omaa
tulevaisuuttaan, olemme ottaneet käyttöön Jäsenaloitteet. Tee omasi ja vaikuta.

tradeka.fi/jasenaloite
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Kuva: Työväenmuseo Werstas

Työväenperinnön tarinoita
TEKSTI EMILIA LEMMETYINEN

Vihreän työväenlipun luonnokset saatiin
kaikkien nähtäville, kun Työväenmuseo
Werstas digitoi kokoelmiaan.

MUSEOESINEET lepäävät silkkipaperiin käärittyinä ja jokaisella on oma paikkansa olosuhdesäädellyissä säilytystiloissa.
Ajan mittaan jokainen esine kuitenkin haurastuu, mutta ylös
kirjattu tieto säilyy. Ennen hyllyyn päätymistä jokainen esine
kuvataan ja tallennetaan siihen liittyvät tiedot sähköisesti.
Riihi säätiö rahoittaa kolmevuotista (2018–2020) työväen
perinnön tallennushanketta, jonka myötä esinekokoelmia digitoidaan urakalla. Werstaan digitoituihin kokoelmiin voivat
kaikki tutustua vapaasti verkossa. Tallennushankkeessa painottuu erityisesti työväen vapaa-ajan toiminta.
Parin vuoden aikana on käyty läpi esimerkiksi näyttämö-,
urheilu- ja musiikkiharrastuksista kertovaa esineistöä, joka kertoo paikallisten työväenyhdistysten vilkkaasta toiminnasta. Projektitutkijan käsien läpi on kulkenut muun muassa Killinkosken
työväenyhdistyksen näytelmäseuran rekvisiittaomena, Porvoon
Weikkojen 1960-luvun voimisteluasu ja Valtion lentokonetehtaan mieskuoron jouluohjelmisto vuodelta 1943.
MUSEOESINE on sitä merkityksellisempi, mitä enemmän siitä

tiedetään. Runsaat kontekstitiedot tekevät arkisestakin esineestä yksilön. Luetteloidessa selviävät tarinat tempaavat helposti
mukaansa ja antoisinta kokoelmatyössä on, kun onnistuu kytkemään esineen johonkin suurempaan ilmiöön tai saa jotain
uutta selville.
Luetteloijaa ilahduttaa esimerkiksi valokuvan ja esineen
yhdistäminen toisiinsa tai aiheeseen liittyvän vanhan lehtiartikkelin löytäminen. Toisinaan saa samalla syvennettyä myös muiden esineiden tarinoita. Esimerkiksi kuvassa olevaanTampereen
työväenyhdistyksen sekakuoron lippuun saatiin lisätietoja, kun
siitä löytyikin useita akvarelliluonnoksia.
Museoesine ei usein ole vain sitä miltä se näyttää. Werstaan
kokoelmissa yksinkertainen laudasta valmistettu linnunpönttö
paljastuukin muistoksi lamavuosien työttömyydestä ja tavallinen
valkoinen kahvikuppi kertoo yhdistystoiminnan merkityksestä.

Kuvat: Työväenmuseo Werstas
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Neuvostoliitossa virallinen
ideologia oli marxismi-leninismi, joka perustui Marxin
ja Leninin ajatuksille.

Kuolematon
Lenin
Kuva: Mia Heinimaa

Kun Vladimir Iljitš Uljanovin syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta,
Lenin-museossa kurkistetaan myyttiin mausoleumin takana.
TEKSTI LEENA AHONEN

KUN VUONNA 1970 tuli Leninin syntymästä kuluneeksi tasan

sata vuotta, vietettiin juhlia ympäri maailman. Ulkomaisista
juhlijoista innokkaimpia oli Suomi, jossa järjestettiin lähemmäs
tuhat erilaista tapahtumaa.Aivan kaikki puolueet, erilaiset nuorisojärjestöt ja Yleisradio osallistuivat juhlallisuuksiin.
Lapset lähettivät töitään piirustuskilpailuihin, lehdissä haastateltiin Leninin tavanneita ihmisiä ja opiskelijat kuuntelivat
luentosarjoja. Poliitikot arvioivat Leninin elämäntyötä sekä
kiittelivät hänen osuuttaan Suomen itsenäistymisessä. Ohjelmiin osallistuttiin tunnollisesti aina kokoomuksen kansanedustajia ja tasavallan presidenttiä myöten. Juhlia riitti niin, että
Aamulehden mielipidesivustolla sanottiin jo tavallista suomalaista alkavan ällöttää.
Nyt 50 vuotta myöhemmin Leninin syntymäpäivää vietetään
rutkasti maltillisemmin. Lenin-museolla päivä toki edelleen
huomioidaan, mutta näkökulma on siirtynyt kritiikittömästä
kunnioittamisesta tarkastelemaan Leninin ympärille rakentunutta suurmieskulttia.
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Kuva: Mia Heinimaa

Iskulause ”Lenin on aina kanssamme” tuli todeksi
jopa käyttöesineiden välityksellä.

Lenin-kultti hyödynsi samoja venäläisen kulttuurin elementtejä,
joita varhaiset vallankumoukselliset niin halveksivat. Kansakunnan muistissa eli yhä 300-vuotinen Romanovien dynastia,
jonka aikana poliittinen kulttuuri ei päässyt kehittymään eikä
demokraattinen toiminta kukoistamaan.
NEUVOSTOLIITON PROPAGANDASSA usein alleviivattiin

Kuva: Mia Heinimaa

Krasnojarskin Lenin-biennaalin veistoksia 2000-luvulta.
JULISTEITA, patsaita ja kuvia Leninistä on edelleen Venäjällä

laajalti. Ne ovat osa Neuvostoliiton perintöä, dokumentteja
neuvostohistoriasta. Leninin terävä katse seurasi jokaista neuvostokansalaista Lenin-kellon herätyksestä aina uneen tuudittavan kirjan Lenin-sitaatteihin. Lenin-kultti kuului itsestäänselvästi Neuvostoliiton poliittiseen järjestykseen.
Paradoksi on, että bolsevikit kielsivät kaiken uskonnollisuuden mutta loivat kultin, jossa keskeistä oli kuolleen vallankumousjohtajan pyhä, ikuinen ruumis. Leninin elämäkerrasta
muokattiin kommunistinen evankeliumi, Leninin teksteistä tuli
pyhiä kirjoituksia ja Leninin mukaan nimetyistä tiloista palvontapaikkoja. Tehtaisiin ja koteihin perustettiin punanurkkauksia,
joissa ikonit korvattiin Leninin ja myöhemmin myös Stalinin
kuvilla.
Maanpäälliseksi työläisten paratiisiksi oli tuleva neuvostovaltio. Sinne pääsi kurinalaisella toiminnalla. Ihanneihmisiä
koulutettiin, seurattiin ja valvottiin, jotta saataisiin todellinen
neuvostotyöntekijä. Yksityisyys oli alisteista valtiolle. Myös
äärimmäiset toimenpiteet saatiin perusteltua sillä, että uhraamalla kansanvihollisten eli vääräuskoisten henki, todelliseen
paratiisiin päästään nopeammin. Uhraukset lyhensivät matkaa
pelastukseen.

LENIN kuvattiin kaikkivaltiaana, jonka arvostelemisesta rangaistiin. Inhimillisyys, todellinen Vladimir Iljitš Uljanov, häivytettiin taustalle. Edes silmälaseja ei sankarilla saanut näkyä.
Hänen lapsuudestaan muokattiin hohdokas esimerkki kaikille
pienille neuvostokansalaisille.
Suurmieskultti vastasi nuoren neuvostovaltion tarpeisiin.
Se oli ankarasti säädelty symboleiden ja tapahtumien kuvaelma,
jota puolue ja hallitus hyödynsivät houkutellakseen riveihinsä
kouluttamattomia massoja. Bolsevikit halusivat tämän sekulaarin uskontonsa avulla yhdistää kansan.
Vallassa säilymisestä tuli ideologiaa tärkeämpi ja julkista
kuvaa koetettiin väkisin pitää koossa. Eri kulttuurien, kielien
ja etnisten ryhmien moninaisuudesta litistettiin yksi kansallinen
identiteetti.Yhtenäisillä symboleilla rakennettiin neuvostokansan yhtenäisyyttä.

Leninin yleismaailmallista merkitystä. Hänet esitettiin kaikkien
sorrettujen kansojen puolustajana. Neuvostolehdistössä julkaistiin kuvia ulkomaiden päämiehistä laskemassa seppelettä Leninmausoleumille eli osoittamassa kunnioitustaan Neuvostoliiton
kommunistiselle puolueelle.
Stalin hyödynsi Leninin suosiota. Korottaessaan Leninin
yli-ihmiseksi hän viestitti olevansa Leninin ainoa uskollinen
opetuslapsi ja hänen työnsä jatkaja. Myös myöhemmät johtajat
esiintyivät todellisina leninisteinä.
Hruštšovin aikana tuli tarve irrottautua Stalinista. Se tehtiin
nojautumalla jälleen Leniniin. Kultti alkoi kukkia yhä materialistisemmin. Päätöksiä, puheita, kirjoja, pamfletteja, artikkeleita ja luentoja syydettiin paperikoneista, elokuvia ja radio- sekä
tv-ohjelmia tuotettiin ja prameita muistoplakaatteja, potretteja
ja rintakuvia valettiin. Tavoitteena oli jatkuvasti pitää pyhä aate
kansalla mielessä ja samalla tukea kultin suurinta johtajaa.

SANKARIMYYTIN IDEAAN tietysti kuuluu, että sankari on
ylivertainen ja vahva mutta oikeudenmukainen. Hän taistelee
aina hyvän asian ja meidän puolesta, yhteisiä vihollisia vastaan.
Koulujen historiankirjat ympäri maailman tukivat tällaista
sankaripalvontaa. Samalla kun ylistettiin johtajaa, aktiivisesti
unohdettiin tavalliset kansalaiset. Ihmisten henki, terveys, koti,
lähimmäiset tai omaisuus voitiin uhrata ”hyvän asian” puolesta.
Lenin-museon vaihtuvassa teemaosiossa kurkistetaan tänä
vuonna myyttiin mausoleumin takana. Irrationaaliset, koomiset, vulgaarit ja traagiset Lenin-esineet kertovat meille neuvostokansan identiteetin rakentamisesta. Sosialismin todellisia
tai keksittyjä saavutuksia esittävien symbolien avulla voimme
kurkistaa tuohon kadonneeseen aikaan. Silloin ongelmatkin
ratkesivat vain kysymällä itseltään, mitä Vladimir Iljitš vastaisi.

Kuva: Mia Heinimaa

Lenin-mausoleumi on aina ollut tarkkaan vartioitu paikka.
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Kuurojen
yhteisö
kuvissa
Viitottu tarina -hanke tukee identiteettityötä vahvistamalla kuurojen yhteisön
historiatietoutta.
TEKSTI HENNA HARJU
AURA AHLBÄCK (1909–2001), omaa sukua Eskelinen, kuuroutui neljävuotiaana korvatulehduksen seurauksena. Ahlbäck
eli pitkän ja vaiherikkaan elämän, jonka aikana hänestä tuli
merkittävä aktiivi ja vaikuttaja kuurojen yhteisössä.Työuransa
Ahlbäck teki kirjapainoalalla, jonka kautta hän myös tapasi
aviomiehensä Ole Ahlbäckin.
Aura Ahlbäck oli ahkera ja innokas valokuvaaja. Kuurojen
museolle lahjoitetut kuva-albumit tarjoavatkin kurkistuksen
viittomakielisten elämään ja arkeen aina 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä lähtien. Kuvien kautta Ahlbäckien elämä
näyttäytyy erittäin aktiivisena. Pariskunta toimi muun muassa
Helsingin Kuurojen Yhdistyksessä.
Yhteisön oman järjestötoiminnan rinnalla he osallistuivat myös sellaiseen toimintaan, jota ei ensituntumalta edes
ajattelisi kuuroille mahdolliseksi. Ahlbäckit olivat esimerkiksi
1930-luvulla mukana lotta- ja suojeluskuntajärjestöissä. Aura
Ahlbäck olikin yksi tunnetuimmista kuuroista lotista ja Ole
Ahlbäck puolestaan yksi harvoja kuuroja sotilaita.
WERSTAALLA käynnistyi keväällä 2020 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Viitottu tarina -projekti, jossa
digitoidaan Kuurojen museon kokoelmia. Ahlbäckien kuvat

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Ahlbäckit ensimmäisessä yhteisessä kodissaan Helsingissä
1940-luvulla.

saatiin näin kaikkien nähtäville.Vähemmistöjen historia on nyt
Suomessa erityisen huomion kohteena, kun valtio on käynnistänyt sovintoprosessin suomalaisten kuurojen kokemista
oikeudenloukkauksista.
Kuurojen kulttuuriperinnön vaaliminen on tärkeää myös
kuurojen itsensä kannalta, koska kaikilla on oikeus saada tietoa oman yhteisönsä historiasta. Historiatietous auttaa niin
yksilöllisen kuin yhteisöllisen identiteetin rakentumista. Viitottu tarina -hankkeen kokoelmat ovatkin osana tätä kuurojen
identiteettityötä.
AHLBÄCKIT ovat vain yksittäinen pariskunta, mutta hei-

dän monipuoliset valokuvansa ovat oivallinen esimerkki siitä, miten kuurous ei estä osallistumista yhteiskunnalliseen
toimintaan. Viitottu tarina -hankkeen yhtenä tavoitteena on
antaa myös valtaväestölle mahdollisuus tutustua kuurojen historiaan ja laajentaa tietämystä historiasta. Jotta tuntisimme
oman yhteiskuntamme kulttuuria ja historiaa mahdollisimman
laajasti, on tärkeää muodostaa myös ymmärrys vähemmistöjen
menneisyydestä.
Kuurojen nuorten patikkaretki 1940-luvulla.
Kuva: Työväenmuseo Werstas

Kolumni

Kuvitus Vuokko Lehtola

Kuka oli
tehtailija Q744067?

OLEN WIKIPEDISTI! Riemastunut oivallus kajahti Vapriikin
kirjastossa eräänä tiistai-iltana. Kirjahyllyjen väliin oli kokoontunut joukko museotyöntekijöitä ja Wikipedian muokkaajia.
Kaikilla nenän edessä läppärit ja mielessä 200 vuotta Tampereen
teollisuushistoriaa.
Werstaalla avataan kesäkuussa 2021 Teollisuusmuseo, jota
suunnitellaan ja rakennetaan yhteistyössä Museokeskus Vapriikin kanssa. Meillä on mainio työryhmä, joka on koottu molempien museoiden työntekijöistä. Olemme päätyneet usein pohtimaan, miten tehdaskaupungin teollisuuden alat, raaka-aineet,
yrittäjät, teollisuusarkkitehtuuri ja tuotteet voisi tuoda havainnollisesti esille. Kaksi vuosisataa teollisuushistoriaa musertaisi
kävijät melkoisella tietomäärällä, jos sisältöä ei voi rajata.
RATKAISUKSI LÖYDETTIIN Wikipedia ja erityisesti Wikidata. Aivan tyhjästä idea ei putkahtanut. Mediamuseo Rupriikki
ja Suomen pelimuseo ovat jo vuosien ajan kokeilleet wikityöskentelyä. Olemme saaneet apua ja oppia aktiivisilta wikipedisteiltä – he ovat museolle tärkeä avoimen tiedon asiantuntijaryhmä, jotka tulivat tälläkin kertaa innolla mukaan.
Tampereen teollisuushistorian vieminen Wikipediaan on
kunnianhimoinen tavoite. Olemme wikipajoissa pohtineet, miten lähestyisimme aihetta. Aloitimme varovasti 1800-luvulla
toimineiden yritysten luetteloinnilla Wikidataan ja pääsimme
hämmästelemään tietokannasta luotuja visualisointeja. Nämä
kokeilut osoittivat, että työskentelyn avulla on mahdollista rakentaa mielenkiintoisia näkymiä teollisuushistoriaan.
Wikityöskentely on antoisinta, jos mukaan saadaan mahdollisimman monenlaisia muokkaajia. Toiset ovat erityisen kiinnostuneita valokuvista, jotkut uppoutuvat lähteiden etsimiseen

ja artikkeleiden kirjoittamiseen. Valittujen teemojen puitteissa
voimme toteuttaa pajoja, joissa on innostavaa tekemistä ja tutkittavaa.
YHTEISÖLLISESSÄ TYÖSKENTELYSSÄ on erityisen arvokasta asiantuntijuuden jakaminen. Wikipajoissa pääsee etenemään oman kiinnostuksensa mukaan. Samalla keskustellaan,
mistä löytyvät parhaat lähteet, millaisia artikkeleita ja muita
tietosisältöjä aihepiiristä olisi mahdollista luoda. Wikityöskentely ei toki rajoitu pajoihin, kuka tahansa voi tulla mukaan.
Tähän kaikkeen voi tutustua projektisivullamme, joka löytyy
kirjoittamalla Wikipedian hakuun ”Wikiprojekti:Tampereen
teollisuus”.
Wikityöskentelyn kautta olemme kaikki mukana laatimassa
Teollisuusmuseon käsikirjoitusta. Tulevassa näyttelyssä yhdessä
koottu aineisto on lopulta visuaalisesti tutkittavissa.Työskentely
Tampereen teollisuushistorian parissa ei toki pääty Teollisuusmuseon avautuessa ensi vuonna vaan jatkuu ja saa uusia muotoja
museoiden yleisötyössä.
Jos otsikon merkkiyhdistelmä Q744067 ihmetyttää, selitys
löytyy Wikidata-tietokannasta. Sehän on James Finlayson Wikidatan kielellä, jossa jokainen esiintymä saa oman tunnuksensa.
Mitäköhän tehtailija olisi ajatellut, jos olisi kuullut päätyvänsä
vielä wikidataankin?

KOLUMNI OUTI PENNINKANGAS
Kirjoittaja toimii tutkijana Museokeskus Vapriikissa.

15

Päätähuimaavassa
kuljetustyössä vuonna 1959
Tampereella. Verkatehtaalle
kuljetetaan uutta kutomakonetta.
Kuva: Työväenmuseo Werstas

Kuljetusväki liikuttaa
Kuljetusväen matkassa -näyttely kertoo alan ammattilaisten tarinan.
Miten kuljetustyöt on saatu sujumaan ja millaisia vaiheita kuljetusväen
historiaan oikein liittyy?
TEKSTI MINNA ISOPAHKALA

MITÄ TEET, kun haluat verkkokaupasta uusia vaatteita? Klik-

suttelet hiirellä, teet tilauksen ja unohdat sen, kunnes puhelimeen pärähtää saapumisilmoitus. Entä paketinhakumatka?
Hyppäät bussiin, paluumatkalla toiseen, paketti mukanasi ja
uusista kuteista innoissasi.
Harvoin mietimme, miten se paketti lopulta päätyi omaan
kainaloon tai kuka kuskasi meidät kotipysäkille. Matkan varrella meitä on auttanut monta kuljetusalan ammattilaista,
jotka tekevät kaikkien arjesta sujuvaa. Usein heitä ei edes
huomaa, kun kuljetukset pelaavat. Jos kuljetus kuitenkin pysähtyy, pian pysähtyy aivan kaikki. Ottaahan sekin jo päähän,
jos kaivattu paketti ei saavukaan juuri silloin, kun sitä odotteli.
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SUOMEN KULJETUSTYÖNTEKIJÄT päätyivät ensim-

mäisen kerran historian lehdille vuonna 1491, kun Turun
satamassa lakkoiltiin epäreiluja lastinpurkaustaksoja vastaan.
Tämän sanotaan olleen myös Suomen ensimmäinen lakko. Se
päättyi työntekijöiden voittoon. Keskiajan vetäjät ja kantajat
toimittivat lastinsa yleensä laivasta kauppiaille saakka, joten
he olivat sekä satamatyön että maakuljetusten ensimmäisiä
ammattilaisia.
Kuljetustyöläisten ensimmäinen ammattiliitto oli vuonna 1905 perustettu Suomen Satamatyöntekijäin liitto. Vuonna 1912 työtä jatkoi laajempi Suomen Kuljetusalojen Liitto
(SKL), jonka historia on täynnä myrskyisiä vaiheita ja nimen-

VIELÄ 1900-luvun alussa työskenneltiin pääosin käsivoimin.

Satamissa tarvittiin paljon väkeä laivojen lastien purkamiseen
ja lastaamiseen. Työ oli epäsäännöllistä ja välillä sitä riitti sekalaiselle joukolle kausityöntekijöitäkin. Laivoja odoteltiin
taivasalla joskus pitkiäkin aikoja. Epäsäännöllistä elämää viettävillä satamajätkillä oli kyseenalainen maine. Heitä pidettiin
arvaamattomina ja viinaanmenevinä.
Päätyönään satamissa työskentelevät olivat kuitenkin jo
alansa rautaisia ammattilaisia, jotka osasivat sopeutua vaihtelevien rahtien mitä erilaisimpiin vaatimuksiin. Huonoa
mainetta lisäsi rankassa työssä rähjääntyneet vaatteet. Töistä
kotiin palatessaan satamatyöläiset haisivat ja näyttivät kylpeneen laivalasteissa.

Kuva: Helsingin kaupunginmuseo

Linja-autossa oli tunnelmaa 1920-luvulla.

muutoksia. Suomen autoalan työntekijät (SAL) eriytyivät
omaksi liitokseen vuonna 1948. Vuonna 1970 hajautuneet
kuljetusliitot yhdistyivät ja niin sai alkunsa nykyinen Auto- ja
Kuljetusalan Työntekijäliitto eli AKT, joka juhlii Kuljetusväen
matkassa -näyttelyllä 50 toimintavuottaan sekä 115 vuotta
kuljetusalan edunvalvontaa.
Näyttely ei kuitenkaan keskity myrskyiseen liittohistoriaan vaan kuljetusalan työntekijöiden arkeen ennen ja nyt.
Kerromme erityisesti kuljetusväen monista erilaisista töistä ja
niiden muutoksesta. Ääneen pääsevät eri aikakausien kuljetustyöläiset. Kuljetustyön luonne on muuttunut käsin tehtävästä
rankasta raatamisesta koneiden ja moottoriajoneuvojen käytön asiantuntemukseksi ja teknologiaosaamiseksi.

MAAKULJETUKSISTA HUOLEHDITTIIN 1900-luvun
alussa hevospelillä. Tavaraa kuljettivat kuorma-ajurit ja ihmisiä pika-ajurit. Ajureista juontavat sekä kuorma-autoalan,
linja-autoalan että taksialan juuret. Kuorma-autoja alkoi tulla
Suomessa laajempaan käyttöön vasta 1920-luvulla ja silloinkin
autojen kuormaaminen ja purkaminen olivat voimaavaativia
tehtäviä.
Tavaroiden ja ihmisten kuljetus ovat pitkään kulkeneet yhtä
matkaa. Ensimmäiset linja-autot oli muokattu kuomulla ja
puupenkeillä kuorma-autoista. Ihmisten rinnalla kuljetettiin
alusta alkaen kaikenlaista tavaraa. Tarinoita on niin haisevista
kalalaatikoista kuin elävistä kotieläimistäkin. Rahtia sijoitettiin mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi katolle. Huonosti
jousitetuissa autoissa ja kuoppaisilla teillä oksennuspussit kuuluivat matkustajien perusvarustukseen.

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Satamissa työskenneltiin useamman hengen työporukoissa eli sakeissa. Lastia puretaan Helsingin eteläsatamassa vuonna 1947.
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AUTO- JA KULJETUSALAN TYÖNTEKIJÄ
LIITTO AKT RY on perustettu vuonna 1970 ja
liittoon kuuluu noin 45 000 jäsentä 121 ammatti
osastossa. Jäsenet työskentelevät autoliikenne-,
ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla sekä huoltokorjaamoissa,
terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.
AKT neuvottelee työehtosopimukset 18 alalle, työskentelee kuljetusalan työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi sekä kehittää työsuojelua, tarjoaa oikeusapua
ja järjestää koulutusta jäsenilleen.
Lisätietoa www.akt.fi.

ILMAKULJETUKSET alkoivat postirahdista. Elintason noustessa ihmisetkin nousivat siiville. Lentoliikenne kasvoi, kun
yhä useammilla oli varaa lähteä lomailemaan. Ilmaliikenteen
lisäksi tämä kasvatti tarvetta matkatoimistopalveluille.
Lentokoneiden matkustamohenkilökunta on alusta saakka
valmistautunut niin sujuvaan asiakaspalveluun kuin hätätilanteiden tyyneen ratkaisemiseen. Heitä testattiin samoilla keinoilla kuin lentäjiä. Kielitestien lisäksi psykofyysisiin kokeisiin
kuuluivat muun muassa pyörivän tuolin testi, painekammio ja
tulipalon sammuttaminen. Suomen ensimmäiset kuusi lentoemäntää astuivat koneisiin vuonna 1947.
VUOSISADAN KULUESSA alan töissä on tapahtunut suuria

muutoksia. Satamissa työ muuttui standardoitujen konttien
siirtelyksi ja uudet laivat rakennettiin koneahtaukseen soveltuviksi. Työvoima satamissa vähentyi tehtävien muuttuessa.
Laatikoita kantavien kausityöntekijöiden sijaan tarvittiin koulutettuja koneenkäyttäjiä.

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Matkarenkaan toimistolla 1980-luvun lopulla pohditaan ehkä
lentomatkaa kaukomaille. Matkatoimistolan työntekijät
liittyivät AKT:hen vuonna 1998.

Rekka-autoissa alettiin työaikaa seurata ajopiirtureilla ja
myöhemmin satelliiteilla. Linja-autoissa kuljetetaan edelleen
rahtia, mutta sekin on siirtynyt standardoituihin laatikoihin
auton tavaratilaan. Matkustajien ei tarvitse enää pelätä kalan
hajun tarttumista vaatteisiin! Äänimaisema on muuttunut hälisevän täydestä bussilastillisesta hiljaiseksi omissa penkeissä
istuskeluksi.
Reittilentojen alkuaikoina myös lentohenkilökunta pääsi
nauttimaan matkakohteista, kun joihinkin kohteisiin lennettiin
harvakseltaan kerran viikossa. Nykyään lentokoneet tuntuvat
olevan enemmän ilmassa kuin maassa. Ne lähtevät paluulennolle vain lyhyen odottelun jälkeen. Kalliita lentokuljetuksia
käytetään erityisesti kiireellisten tai arvokkaiden kuljetusten
perille saamiseen. Suurin osa maailman lentorahdistakin kulkee suurissa matkustajakoneissa.
Monet kuljetusalan työt ovat myös siirtyneet joukko- tai parityöskentelystä yksintyöskentelyyn. Satamissa ei enää tarvita
suuria ahtaussakkeja, kuorma-autoa ajetaan ilman työparia ja
linja-autoista ovat kadonneet rahastajat. Työ on muuttunut
koko ajan hektisemmäksi ja nopeaa toimintaa vaaditaan niin
asiakkaiden kuin työnantajienkin puolelta. Työ on kuitenkin
aina ollut raskasta, yksi vaarallisimmista ammateista.
MYÖS se sinun pakettisi on kulkenut satamien, maanteiden

ja lentokenttien kautta luoksesi, monien kuljetusalan ammattilaisten asiantuntevassa matkassa. Näyttelyssä pääset seuraamaan paketin ja ihmisten matkaa ja tutustumaan työhön, jota
sen saattaminen kainaloosi on vaatinut. Tervetuloa kuljetusväen matkaan!

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Liikenneopetusala ja huoltamotyöntekijät ovat tärkeä osa kuljetusalaa. Harald Anderssonin autokoulussa kulkupeliin tutustuttiin perusteellisesti 1920-luvun alussa.
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Kuljetusväen matkassa -näyttely on esillä Työväenmuseo Werstaalla 20.5.2020–6.1.2021.

PIDETÄÄN
SUOMI
VALOISANA
Suunnittelemme juhlastasi kokonaisuuden ja
toteutamme sen yksityiskohtiaan myöten.
Kun on juhlan aika, tulee sinun olla rentoutunut.
Sinulla on oikeus nauttia juhlimisesta!
Hyvin järjestetyssä juhlassa vieraasikin viihtyvät.
Juhlastasi tulee unohtumaton.

juhlapalvelu@juvenes.fi | Puh. 0207 600 300 | www.juvenes.fi
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Uuden
oppimista
Kolmessa vuosikymmenessä museoiden näyttelyt
ovat muuttuneet. Kaiken kokenut Ulla Jaskari
kertoo työstään näyttelypäällikkönä.
TEKSTI LAURA SUOMINEN

Kuva: Vuokko Lehtola

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN näyttelypäällikkö Ulla Jaskarin uran varrelle on mahtunut monen moista näyttelyä. Yli
300 näyttelystä löytyy niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä
kuin vammaishistoriaa, puhumattakaan ammattiyhdistysliikkeen ja työelämän eri näkökulmista. Pitkän työuransa aikana
Jaskari on päässyt seuraamaan läheltä museonäyttelyiden kehittymistä.
– Meillä ei ollut juuri ollenkaan digitaalisia aineistoja silloin alussa, Ulla Jaskari kertoo. No, Heikki ja Kaija pyöri 1960-luvusta
kertovan näyttelyn olohuoneinteriöörin televisiossa. Teknologia on monipuolistanut näyttelyitä todella paljon. Tästä hyvä
esimerkki on syksyllä 2017 avattu Vapauden museo, jossa ajatuksia tuodaan esiin hyvin erilaisin tavoin. Siellä on ääntä, elävää
kuvaa ja interaktiivisuutta, Jaskari kuvailee.
Vaikka teknologiaa käytetään näyttelyissä yhä enenevissä
määrin, ei Jaskari pysty kuvittelemaan näyttelyä, joka koostuisi
kokonaan virtuaalisista elementeistä. Hänen mielestään ihmiset
arvostavat aitoutta. Esineet tulevat pitämään pintansa, koska
niissä on arvo ja autenttisuus.
PÄÄTYMINEN kulttuurihistorialliseen museoon ei ollut

missään vaiheessa Ulla Jaskarin suunnitelmissa. Hän opiskeli
Jyväskylän yliopistossa taidehistoriaa ja unelmoi työllistyvänsä
taidemuseoon. Tämäkin toive ehti toteutua, mutta suunnitelmat muuttuivat ajan myötä. Kiitos tästä kuuluu kenties Tampereen työvoimatoimistolle, jonka kautta Jaskari löysi tiensä
työväenmuseolle vuonna 1991. Jaskaria ei kaduta taidemuseoajatuksesta luopuminen.
Jälkeenpäin asiaa ajatellessaan hän miettii, ettei taidemuseo
välttämättä olisikaan ollut se sopivin paikka. Opiskeluaikana
ajatteli toisin, mutta työskentely on Werstaalla huomattavasti
vaihtelevampaa, kun tehdään sekä taide- että kulttuurihistoriallisia näyttelyitä. Näyttelypäällikön toimenkuva on todella
monipuolinen ja laaja.
– Silloin kun tulin tänne, tein aika lailla kaikkea. Meitä oli
täällä kolmesta neljään museoammattilaista ja näyttelyt saivat
olla pitkän aikaa esillä. Esimerkiksi 1960-lukua kesti vuoden
päivät. Kun näyttely oli tehty, oli aikaa luetteloida esineitä,
Jaskari muistelee.
Näin eivät tietenkään ole asiat nykypäivänä. Työväenmuseo
Werstaan henkilökunnan määrä on moninkertaistunut ja työnkuvat eriytyneet. Näyttelyä tekevät niin visuaalinen suunnittelija, käsikirjoittajat, audiovisuaalisista ja digitaalisista osuuksista
vastaavat henkilöt kuin tekniset rakentajatkin.

Kun Jaskarilta kysytään mieleen painuneita näyttelyitä, esiin
nousevat uran taitekohdat. Hän kertoilee mielellään ensimmäisestä työväenmuseoon käsikirjoittamastaan näyttelystä. Jaskari
oli aikaisemmin ollut mukana parissa muussa näyttelyssä, mutta
1960-luvun näyttelystä asiat lähtivät liikkeelle.
–Tein sen käsikirjoituksen yksin. Minulla oli kolme kuukautta
aikaa ja 300 neliömetriä tilaa täytettävänä. Ajattelin vapaapäivätkin sitä. Se oli aikamoinen rupeama, hän muistaa.
Toinen Jaskarin mieleen jäänyt näyttely oli Sukupolvien
tarina, joka avattiin Työväenmuseo Werstaan siirryttyä nykyisiin tiloihinsa. Näyttely oli hyvin lavastuksellinen. Katsojat ja
kokijat kävelivät talojen ja ihmishahmojen kansoittamaa reittiä
1800-luvulta 1900-luvulle. Näyttelyarkkitehti Taina Väisäsen
kauniit ja tunnelmalliset lavastukset saivat ihmisen kokemaan
ajankulun. Ulla Jaskari kertoo pitäneensä siitä todella paljon.
USEAMMAN VUODEN Ulla Jaskari on haaveillut näyttelystä,

joka esittelisi eläinten ja ihmisten välistä suhdetta. Hän haluaisi nähdä näyttelyn, joka kertoo eläinten roolista työnteossa.
”Eläimet työläisinä” sopisi Jaskarin mukaan hyvin Werstaan ohjelmistoon.
Häntä ei kuitenkaan haittaisi, jos jokin muu museo tarttuisi
ideaan. Teemasta saisi Jaskarin mukaan karuja ja koskettaviakin
juttuja ja sen avulla voitaisiin vaikuttaa siihen, miten ihmiset
kohtelevat eläimiä. Eläinten oikeudet ovat selkeästi lähellä
hänen sydäntään.
Jaskari pitää näyttelyiden suunnittelun tarjoamasta mahdollisuudesta saada tietoa uusista asioista eri aihepiireihin perehtymällä. Vaikka hän ei nykyään itse käsikirjoita moniakaan
näyttelyitä, uuden oppimiselta ei voi näyttelytyöryhmässä
välttyä. Jaskarille näyttely on myös tärkeä yhteiskunnallisesti
osallistuva media, joka parhaimmillaan pystyy avartamaan
ihmisten maailmankuvaa.
Näyttelypäällikkö ei ole kaihtanut ristiriitaisia aiheita, joita
on riittänyt feminismistä Lenin-museon uudistamiseen. Myös
lasten vierailu museoissa on Jaskarille tärkeää. Hän uskoo
museoiden kehittävän lasten kriittistä medianlukutaitoa, mikä
on sosiaalisen median aikakaudella yhä vain tärkeämpää.

VUONNA 2001 Jaskari aloitti työt Työväenmuseo Werstaan

näyttelypäällikkönä ja siitä lähtien hänen työtehtävänsä ovat liittyneet pääsääntöisesti näyttelyihin. Jaskarin tehtäviin kuuluvat
muun muassa näyttelyohjelman suunnittelu, budjettien laatiminen sekä valvonta ja useiden näyttelyprojektien vetäminen.
Haastattelua tehtäessä hän kertoo olevansa mukana viiden eri
näyttelyn työryhmässä, joista suurin on vuonna 2021 avattava
Teollisuusmuseo. Ei ole ollenkaan poikkeavaa, että Jaskarilla on
monta rautaa tulessa.

Kuva: Merja Tanhua

Työläistaiteilija Reino Laitasalon (1929-2016) näyttely 50 vuotta Pispalasta järjestettiin Werstaalla vuonna 2007. Laitasalo ja
Jaskari suunnittelevat näyttelyä taiteilijan kotona Riihimäellä.
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SEURAA Werstasta
Facebookissa ja
Instagramissa
TILAA UUTISKIRJE verkkosivuiltamme niin saat
joka kuukausi tietoa museon tapahtumista.

STO

PYYNIKIN
KIRKKOPUISTO

ATU

HÄMEENK

Avoinna ti–su 11–18, VAPAA PÄÄSY.
Väinö Linnan aukio 8
Finlaysonin alue, Tampere
puh. 010 420 9220
www.tyovaenmuseo.fi

TU
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HA

LAUKONTORI

LENINMUSEO
TU
SATAMAKA

LENIN-MUSEO
Uusi ja erilainen Lenin-museo kertoo kriittisesti ja koskettavasti
Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta.
Vuoden 2020 erityisteemana V.I. Uljanovin henkilöhahmon
ympärille luotu Lenin-kultti.
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

Kuva: Olli Nordling

SEURAA
Lenin-museota
Facebookissa ja
Instagramissa

Kuva: Laura Vanzo
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Muistoja Finlaysonilta
– tehdasalueen 200 vuotta
21.2.2020–6.1.2021

Kuva: Aarne Pietinen, Museovirasto

Näyttely kertoo Finlaysonin tehdasalueen historiasta siellä ennen
työskennelleiden ihmisten tarinoiden
kautta. Lisäksi näyttelyssä on henkilökuvia alueella nykyisin työskentelevistä henkilöistä.

Vapauden museo
–5.1.2021
Vapauden museo kertoo köyhän
kansan vapauden kaipuusta ja
yhdessä rakennetusta Suomesta.
Näyttely perustuu Työväenmuseo
Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan
Arkiston mittaviin kokoelmiin.
Kuva: Olli-Pekka Latvala

Höyrykonemuseo

Kuljetusväen matkassa
20.5.2020–6.1.2021

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 8 metriä.

Auto- ja kuljetusalan liiton juhlanäyttelyssä kerrotaan sen moniammatillisen työntekijäkunnan kiinnostavia
ja koskettavia tarinoita työelämän
muutoksen ja sopimusyhteiskunnan
rakentumisen pyörteissä.
Kuva: Olli-Pekka Latvala

Kuva: Työväenmuseo Werstas

Kansa elää näyttämöllä!
11.9.–5.12.2020

Meirän kaupunki
Näyttely kertoo työväestön elämästä,
ammateista, yhteisöllisyydestä ja
kansalaisyhteiskunnasta.

Työväen Näyttämöiden Liiton
100-vuotista taivalta juhliva näyttely
kertoo työväenteattereiden historiasta
ja nykypäivästä.

Kuva: Kansan Arkisto

Kuva: Mikko Vares

KUUROJEN MUSEO
Carl Oscar Malmin museohuone
Vaihtuvat näyttelyt:

Kuurot kirjatyöntekijät
–4.9.2020
Urheiluseura HERO
28.9.2020–
Näyttely valottaa kuurojen urheiluseura HERO:n toimintaa ja
tähtihetkiä esinein ja valokuvin.
Näyttelyt avoinna perjantaisin 14–16 sekä sopimuksen mukaan.
VAPAA PÄÄSY.
Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki
info@kuurojenmuseo.fi

Kuva: Kati Lehtinen

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

Kuva: Ilari Järvinen, Museokuva
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TYÖVÄENMUSEO WERSTAS
VÄINÖ LINNAN AUKIO 8
33210 TAMPERE
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Meille tärkein voitto on
jokainen tyytyväinen asiakas
Se, että asiakkaidemme elämän tärkeät asiat ovat meillä turvassa ja he
voivat elää huoletta. Hymy, joka kuuluu ja näkyy asiakaskohtaamisissa.
Toki meillä on myös tutkimusten mukaan Suomen tyytyväisimmät
vakuutusasiakkaat. Turva on arvioitu ykköseksi EPSI Rating 2019
-asiakastyytyväisyystutkimuksessa jo kahdeksatta kertaa (2018, 2017,
2016, 2014, 2013, 2012 ja 2011).
Liity sinäkin joukkoon. Poikkea toimistollamme, soita, asioi verkossa tai
jätä yhteydenottopyyntö osoitteessa turva.fi/turvaan.
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