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HEINÄKUISENA TORSTAI-ILTApÄIVÄNÄ Työväenmuseo 
Werstaalle saapuu innokas tutkimusryhmä. Viisihenkinen 
Heikkisten perhe on ilmoittautunut vapaaehtoiseksi testi
perheeksi, jonka museovierailua yritän tarkkailla lasten vinkke
listä. Tapaan museon alaaulassa viisivuotiaan Helmin, kohta 
yhdeksän täyttävän Samun ja perheen esikoisen, 12vuotiaan 
Teemun sekä tietysti Heliäidin ja Markoisän. 

Heikkiset ovat muuttaneet Tampereelle kolme vuotta sitten 
ja käyvät ahkerasti uuden kotikaupunkinsa kulttuurikohteissa. 
Jos uusi ja mielenkiintoinen näyttely osuu kohdalle, museoon 
lähdetään ilman muuta, lapset mukana. Lapsillekin ovat jo tut
tuja vapriikit ja rupriikit, mutta Werstaalla ei perhekunta ole 
vielä ennättänyt vierailemaan. 

pIENI ALKUjÄNNITYS vaihtuu nopeasti innostukseksi, 
kun päästään museon toisen kerroksen näyttelytiloihin. En
simmäisenä ihmetellään Pispalan pienoismallia: mikä olikaan 
tuo korkea torni, missä on koulu, entä mistä löytyy pyöräilevä 
hevonen? Yhdessä hämmästellään myös työläisasunnon kokoa 
– nykyajan lastenhuoneet taitavat monesti olla jo isompia kuin 
koko entisaikainen koti! Myös vanha kuplavolkkari herättää 
lasten mielikuvituksen. Mihin pariskunta on matkalla ja mitä 
ihmettä on evääksi otettu rengaskahvi? 

Osuuskaupassa lapset pääsevät haistelemaan isoisoäidin 
aikaisen sekatavarakaupan tuoksuja, mausteista tervaan. Ter
vantuoksu on Helmistä kamala, mutta Teemu innostuu kalanha
justa. Hän on kova kalamies ja hajukin tuntuu tutulta ja hyvältä. 

Työväen säästöpankki ei lapsista muistuta yhtään nykyajan 
pankkia, isoista kassakaapeista huolimatta. Helmi innostuu tes
taamaan pankin pöydällä mustekirjoitusta. Helmi saa kirjoitet
tua oman nimensä hienosti mustekynällä paperiin, jonka voi 
ottaa mukaan muistoksi. Kirjapainon puolella pienen pienet 
kirjasimet kiehtovat lapsia ja aikuisia. On vaikea uskoa, että 
ennen vanhaan jokainen kirja ja lehti painettiin käsin latoen.

Lasten Werstas

TYÖVÄENTALO HERÄTTÄÄ vanhemmissa nostalgisen 
olon: omia häitä on aikoinaan tanssittu perinteiseen tapaan 
Karkkilan työväentalolla. Samu ja Helmi innostuvat soittamaan 
urkuharmonia. Lapsia tosin hieman ihmetyttää, että ääntä saa
dakseen pitää painella raskaita polkimia. Samu löytää myös 
puhujanpöntön, josta saa ilmoille työväenlauluja ja puheita. 
Kosketusnäytöt ympäri näyttelytiloja kiinnostavat muutenkin 
lapsia: Teemu vanhimpana oppii heti homman idean ja lukee 
kiinnostavia lisätietoja historiasta näyttöpäätteiltä. 

Höyrykone kuulostaa lapsista vähän tylsälle, mutta se 
osoittautuukin älyttömän hienoksi. Siitä riittääkin juttua! Tee
mu ihmettelee koneen hiljaista ääntä ja valtavaa kokoa. Samu 
tuumaa, että höyrykoneen alapuoli on vähän jännittäväkin 
sokkeloisine putkineen. Pudotus on tosi korkea: mitäköhän 
kävisi, jos vaikka silmälasit tippuisivat koneen alle?

Yhdessä kummastellaan höyrykoneen mahtavia köysiä ja 
kauniita kuvioita, osattiinpa sitä ennenkin tehdä hienoja jut
tuja! Jännittävää on myös nähdä kuva Plevnan kutoma salista, 
jonne höyrykoneen voimaa johdettiin. Voimansiirtohihnoja 
roikkuva katto ja valtava kutomakoneiden määrä näyttää 
erikoiselle. Varsinkin kun paikka on lapsille tuttu leffateatterin 
popcornin tuoksusta!

TeksTi karoliina suoniemi

Miltä työväenmuseo näyttää 
lapsiperheen silmin? Heikkisten 
lapset ottivat museon omakseen.

kuva: karoliina suoniemi

kuva: karoliina suoniemi
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TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEOSSA LApSET pääsevät 
kokeilemaan puuvillaa, pellavaa, silkkiä ja villaa. Samalla muis
tellaan, mistä eläimestä villaa saatiinkaan, entä sitten silkkiä? 
Koko perhe ihmettelee puuvillakasvia ja sitä monimutkaista 
prosessia, jonka avulla puuvillan höytyvistä syntyy kaunista ja 
kestävää lankaa. Jaquardkutomakone on laitteista kiinnosta
vimpia. Se on nykytenaville varsin tutun tietokoneen esiäiti, 
maailman ensimmäinen reikäkortein ohjelmoitu kone. Myös 
Tekstiiliteollisuusmuseon seinillä pyörivät elokuvat kiehtovat 
eritoten Helmiä ja Samua.

– Tuu kattoon, ne puhuu suomea, Helmi kuiskaa isoveljel
leen. Finlaysonin vanha raha kutkuttaa mielikuvitusta ja puku
kaappien ääninauhat innostavat. Mietteliääksi porukan vetää se 
tieto, että ennen vanhaan jo Samun ikäiset lapset olivat myös 
pitkiä päiviä töissä tehtaalla. Samu aprikoi, ettei osaisi yhtään 
tehdä semmoista tehdastyötä.

Lopuksi käydään ihastelemassa Lasten leikkikaupunkia. 
Pienet ja vähän isommatkin museokävijät ovat rakentaneet 
kierrätysmateriaalista pienten omaa kaupunkia museon työ
pajatilaan. Kaupungista löytyykin jo tehtaiden ja talojen lisäksi 
esimerkiksi jalkapallokenttä, koulu ja tietysti museo. Helmi 
osallistuu kaupungin tekoon ja rakentaa hienon lentokoneen, 

joka sijoitetaan hartaudella Leikkikaupungin vilskeeseen. Helmi 
ja Samu jättävät myös terveisensä seinälle ripustettuun piirus
tuspaperiin, jonne Helmi piirtää suloisen kalan ja Samu komean 
koneen. 

HAUSKAN VIERAILUN päätteeksi poiketaan vielä museo
kaupassa ja mennään juomaan kahvit ja mehut. Jutellaan yhdessä 
siitä, mitä kaikkea museokäynnistä jäi mieleen. Samu muiste
lee Höyrykoneen salaperäistä tunnelmaa ja Teemu sen valtavaa 
vauhtipyörää. 

Helmistä taas kaikista kivointa museovierailussa oli se, kun 
sai kokeilla villaa sekä askarrella lentokoneen. Tytön mielestä 
askartelu oli todella kivaa. Unelmien museosta puhuttaessa 
on jokaisella lapsella valmiina varma vastaus. Teemu haluaisi 
kalastusmuseoon, jossa saisi tutkia ja kokeilla.

– Mä haluaisin mennä jalkapallomuseoon, jossa saisi pot
kaista ihan täysiä, niin kovaa kun jaksaa, haaveilee Samu. Helmin 
unelmissa olisi tietysti prinsessamuseo. Helmiä jää mietityttä
mään myös, että täällä Werstaalla olisi kiva olla töissä. 

– Mä en ikinä pääse tänne töihin! Helmi purskahtaa. Lo
puksi sovitaan, että vähän isompana Helmi voi sitten tulla töihin 
museoon, vaikkapa sitä lempipuuhaansa askartelua ohjaamaan. 

kuva: karoliina suoniemi
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pÄÄSYMAKSUT HERÄTTÄVÄT poliittisia intohimoja. 
ruotsissa hallitusvastuuseen palanneet sosialidemokraatit 
haluaisivat poistaa valtion museoista maksut. Vuosien 
2005–2006 maksuttomuuskokeilua ei ole unohdettu, 
vaikka se lopetettiin reinfeldtin oikeistohallituksen aikana.

meillä suomessa näkyy samanlaista ristivetoa: esimer-
kiksi museoviraston 130-vuotisjuhlien poliitikkopaneelissa 
linjaerot tulivat selviksi äänin 4–4. myös museokentällä 
on maksuttomuuden jyrkkiä kannattajia ja vastustajia. 

MAKSUjEN YSTÄVÄT muun muassa väittävät, että 
vapaa pääsy tulee kovin kalliiksi, siitä hyötyvät vain hyvä-
osaiset kukkahattutädit tai se vääristää kilpailua. no, 
vapaan pääsyn hinta olisi monissa museoissa aika 
vähäinen suhteessa uusiin yleisöihin ja yhteisöjen intoon. 
esimerkiksi Työväenmuseo Werstas ei saanut lisärahaa 
pääsymaksuttomuuden käynnistämiseen.

Vaikka syrjäytyneet käyttävät maksuttomien museoiden 
palveluita muita vähemmän, heitä ei saada maksullisiin 
juuri lainkaan. keskituloinen voi taas tukea museota vapaa-
ehtoisella pääsymaksulla tai ajatella maksaneensa museo-
käynnin jo veroina. muita museoita maksuttomat kohteet 
eivät uhkaa: esimerkiksi Tampereella maksullisten museoi-
den kävijävirrat ovat vahvistuneet 2010-luvulla täysin 
Werstaan ilmaisuudesta huolimatta.

pÄÄSYMAKSUpUHEESEEN LIITTYY aivan turhaa 
dramatiikkaa: toisissa museoissa maksuttomuus vain 
toimii paremmin kuin toisissa. esimerkiksi Werstaalla 
tehdään osallistavaa matalan kynnyksen museotyötä, 
lenin-museota kehitetään matkailijoiden maksullisena 
kulttikohteena. Werstaan pitäisi laittaa reiluutta korostavat 
tavoitteensa uusiksi, jos yleisö kulkisi lippukassan kautta. 
lenin-museon kävijöistä suuri osa on taas ulkomaisia 
turisteja, joita kai sopii vähän rahastaakin.
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UUTTA VERKOSSA
alkuvuonna avattiin roppakaupalla verkkopalveluita. Työ-
väenmuseo Werstas ja lenin-museo saivat kokonaan uudet 
verkkosivut. ne löytyvät tutuista osoitteista www.tyovaen-
museo.fi ja www.lenin.fi. näyttäviä sivuja täydentää verk-
kokauppa, josta voi tilata molempien museokauppojen 
suosituimpia tuotteita. 

lisäksi Werstas perusti blogin yhdessä Työväen arkis-
ton, kansan arkiston, Tekniikan museon ja kultamuseon 
kanssa. se kertoo kiinnostavia tarinoita museoiden ja ar-
kistojen työstä, historiallisista kokoelmista sekä entisajan 
elämästä. Blogia kannattaa seurata osoitteessa blogi.arjen-
historia.fi.

uutisia

UUSI jA pAREMpI AULA
Työväenmuseo Werstas oli tammikuun kiinni aulan korjaus-
töiden takia. remontissa vanha kahvila purettiin ja uusi 
pienempi keittiö tuli tilan perälle. aulan ilme muuttui sa-
malla täysin. nyt aula houkuttelee viettämään aikaa ja 
toivottaa tervetulleeksi suomen suurimpaan vapaan si-
säänpääsyn museoon.

jUKKA pUHEENjOHTAjAKSI
Työväenmuseo Werstaan toiminnasta vastaa Työväen 
museoyhdistys. siihen kuuluu 30 yhteisöä, joilla on hui-
keat 1,9 miljoonaa henkilöjäsentä. Yhdistyksen puheen-
johtajana aloitti vuoden 2015 alussa kansan edustaja Jukka 
Gustafsson (sd). Hän on ollut mukana työväenmuseon 
asioissa jo 1980-luvulta lähtien.

KUUROjEN MUSEO 
AVATTIIN
syyskuun lopussa 2014 
kuurojen museo aukesi 
uudelleen. museon näyt-
telyt ovat jälleen kuuro-
jen liiton toimitiloissa 
Helsingin Haagassa. esil-
lä on suomalaisen viitto-
makielen isän Carl oscar 
malmin museohuone ja 
ensimmäinen vuosittain 
vaihtuvista näyttelyistä 
kertoo kuurojen koulujen 
oppilaista.

kuurojen museo tuli Työväenmuseo Werstaan vastuulle 
vuoden 2012 alussa. museon kokoelmat muutettiin Tampe-
reelle ja näyttelyille saatiin uusi toimiva tila Valkean talon 
toisesta kerroksesta. museo löytyy nyt ravintolan vierestä. 
kuurojen koskettavasta perinnöstä kerrotaan myös ver-
kossa www.kuurojenmuseo.fi.

MUISTOVUOdET LÄHESTYVÄT

itsenäistymisestä ja verisestä sisällissodasta tulee pian 
kuluneeksi sata vuotta. Työväenperinnelaitokset kutsuivat 
yhdessä koolle työväenliikkeen neuvottelukunnan, joka 
valmistelee liikkeen yhteistä ohjelmaa vuosille 2017–2018. 
luvassa on niin juhlanäyttely, tapahtumia kuin verkossa 
jaettuja muistoja.

LISÄÄ KOKOELMIA NETISSÄ
suositussa www.arjenhistoria.fi 
-palvelussa on jo yli 100 000 
vanhaa valokuvaa ja esinettä 
yhdeksän museon ja arkis-
ton kokoelmista. aineisto 
täydentyy lähes päivittäin 
digitointityön edistyessä. 
mukaan toivotaan uusia 
kokoelmia, taustayhteisö-
jen aineistoja ja vapaaehtois-
voimin toimivia museoita.

TYÖVÄENMUSEO 20 VUOTTA SITTEN 
näyttelytoiminta kehittyi nopeasti museon ensim-
mäisinä vuosina. Vuoden 1995 ehdottomana veto-
naulana oli olipa kerran 60-luku... -näyttely. Tarjolla 
oli jo multimediaa, videoita ja pieni museokauppakin.

kansainvälisessä yhteistyössä voimavarat tulivat 
kuitenkin vastaan. Venäjältä haaveiltiin 1700-luvun 
grafiikkaa ja pohjoismaiset työväenmuseot suunnit-
telivat näyttelyä edvard munchin työaiheisista maa-
lauksista. Puutteellisten näyttelytilojen sekä kovien 
kustannusten takia munch-näyttely tehtiin lopulta 
ilman tamperelaisia, mutta venäläisten kanssa yhteis-
työ onnistui jo pari vuotta myöhemmin.

kuva: kati lehtinen

kuva: Työväenmuseo Werstas
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TAMMERKOSKEN KÄSITYÖLÄISKYLÄ tuli osaksi  Venäjän 
valtakuntaa vuonna 1809. Keisari Aleksanteri I ryhtyi tuke
maan Tampereen teollistumista: tehtaiden perustajat saivat huo
keita tontteja, korotonta lainaa, verovapauden sekä oikeuden tuo
da koneita ja raakaaineita ilman tullimaksuja. Teollistuminen 
rakentui Venäjän markkinoiden sekä ulkomaisten yrittäjien ja 
keksintöjen varaan.

Yksi ensimmäisistä oli skotlantilainen James Finlayson. 
Hän toi teollisen ajattelun kaupunkiin, vaikka joutui lopulta 
myymään huonosti kannattavan tehtaansa. Samoin kävi monel
le muullekin: suuri osa uusista tehtaista meni konkurssiin tai 
ne joutuivat vaihtamaan omistajaa. Vuosikymmenten mittaan 
kaupunkiin kuitenkin asettui niin konepajoja kuin paperi, 
tekstiili ja jalkinetehtaita. Tampereesta kasvoi Suomen suurin 
teollisuuskaupunki – Suomen Manchester. 

Punainen Tampere
tampere on teollisuuden ja työväestön koti. 
Kaupungin historia on punainen. 

SUOMALAISTA TEOLLISTUMISESSA oli ainoastaan halpa 
työvoima. Köyhää nuorta väkeä saapui maaseudulta lakkaamat
tomana virtana, ja kaupunkiin syntyi rahapalkalla elävä työ
väenluokka. Missään muualla maassa työläisten osuus ei ollut 
yhtä suuri: 1870luvun alussa kolme neljästä tamperelaisesta 
kuului työväestöön. Käsityöläisten kylä oli muuttunut työväen
kaupungiksi. 

Tehtaanpatruunat perustivat kaupunkiin asuntoloita, 
kauppoja, ruokaloita ja kirjastoja – Finlaysonin puuvillatehtaan 
työläisille rakennettiin jopa kirkko, koulu ja sairaala. Kosken 
itärannalle syntyi teollisuustyöväestön kansoittama Kyttälän 
esikaupunkialue. Tuhannet työläiset asuivat huonomaineisissa 
kortteleissa, joissa ei ollut vesijohtoverkkoa ja sairaudet levisivät. 
Kyttälä kaavoitettiin ja siistittiin osaksi Tampereen keskustaa 
1870luvulla.

TeksTi linda Heinonen

kuva: Työväenmuseo Werstas

Työväenkaupunki eli tehtaan pillin tahdissa. Satakunnansillan 
taustalla häämöttävät Frenckellin paperitehtaan ja Finlaysonin 
puuvillatehtaan mahtavat punatiilirakennukset.
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Tehtaiden kasvaessa myös kaupunki laajeni. Tehdastyöväelle 
rakennettiin 1800luvun lopulla uusia asuntoja sekä länteen 
Amuriin että itään Tammelaan. Uuden vuosisadan alussa laita
kaupungille perustettiin jo puutarhaesikaupunkeja pientaloi
neen: syntyivät työväestön huvilaalueiksi kutsutut Käpylä, 
Viinikka ja Petsamo. Työväenkaupunki levittäytyi moneen 
suuntaan. 

Pispalan työväenasuinalue oli syntynyt Tampereen ku
peeseen jo 1890luvulla, kun tehdastyöläiset rakensivat harjulle 
mökkinsä. Sanottiin, että Pispala oli rikollisten lymypaikka ja 
kakaratkin kivi kädessä syntyneitä rähinöitsijöitä. ”Pispala alkaa 
siellä, kun saa nyrkin silmään tai kiven otsaan”, kuului sanonta 
alhaalla tehdaskaupungissa.

TYÖVÄESTÖN VAIKUTTAMISMAHdOLLISUUdET olivat 
1800luvun lopulla vaatimattomat, mutta muutos kasvoi yh
distyksissä. Juomalakkoliike, naisasia ja äänioikeuskysymykset 
saivat työläiset liikkeelle. Kaupungin suurimmaksi järjestöksi 
nousi Tampereen työväenyhdistys. Vuonna 1886 perustettu 
seura lähti uuden vuosisadan kynnyksellä sosialismin tielle. 
Ensimmäisiksi ammattiosastoiksi organisoituivat 1890luvulla 
käsityöläisammattien edustajat, muun muassa suutarit, maalarit 
ja puusepät.

Tampereen ensimmäinen tehdas oli kupariseppä Abraham 
Häggmanin vuonna 1783 perustama paperipruukki Tammer-
kosken keskijuoksulla. Frenckellin perheelle paperitehdas päätyi 
vuonna 1832. Frenckell oli aina 1870-luvulle asti Suomen suurin 
paperitehdas. 

kuva: Teemu laitinen

Marraskuussa 1905 Tampereella liityttiin Venäjällä alkunsa 
saaneeseen yleislakkoon. Suurlakko aktivoi työläiset: Tampe
reen työväenyhdistyksen jäsenmäärä kuusinkertaistui, uusia 
pieniä työväenyhdistyksiä sekä ammattiosastoja perustettiin ja 
keväällä 1906 työväestö aloitti laajan lakkoliikkeen. Lapinnie
men puuvillatehtaassa lakkoon ryhtyi puolen tuhatta työnte
kijää, jotka vaativat palkankorotuksia, lyhyempää työpäivää ja 
parempia oloja.

kuva: Työväenmuseo Werstaan kokoelmat

Suurlakon aikaan 1. marraskuuta 1905 runoilija 
Kössi Kaatra esiintyi Raatihuoneen parvekkeella 
elämänsä tärkeimmällä lausuntakeikalla. Hän 
luki torille kokoontuneelle joukolle Kansan Lehden 
päätoimittaja Yrjö Mäkelinin kirjoittaman tekstin, 
joka tunnetaan Punaisena julistuksena. Tekstissä 
vaadittiin senaatin eroa, yleistä ja yhtäläistä ääni-
oikeutta, kokoontumis- ja yhdistymisvapautta sekä 
sensuurin lopettamista. 

SUURLAKON jÄLKEEN työtä tekevä kansa perusti Tampe
reelle vakuutusyhtiön, pankin ja osuusliikkeen. Työläisten va
kuutusyhtiö syntyi työväenjärjestöjen aloitteesta vuonna 1910. 
Hämeen Työväen Keskinäisen Paloapuyhdistyksen toimialana 
oli työväentalojen palovakuuttaminen. Vakuutusyhtiön tarinaa 
jatkaa tänä päivänä vakuutusyhtiö Turva, jonka pääkonttori 
sijaitsee edelleen Tampereella. 

Hämeen Työväen Säästöpankki perustettiin vuonna 1914 
palvelemaan Tampereen ja ympäristökuntien työväestön tarpei
ta. Säästöpankin edeltäjä oli Tampereen työväenyhdistyksen 
säästökassa. Työväensäästöpankin tarkoituksena oli kannustaa 
tavallista kansaa säästäväisyyteen ja mahdollistaa työväestön lai
nansaanti. Hämeen Työväen Säästöpankin fuusioituessa vuonna 
1970 muiden työväenpankkien kanssa sillä oli toistakymmentä 
konttoria.
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Vappumarssi Pispalassa vuonna 1946. Läntisten kaupunginosien 
työläiset marssivat kulkueena yhteiseen vappujuhlaan Pyynikille. 

Tampere on suomalaisen kulutusosuustoiminnan kehto. 
Maan ensimmäinen työväenosuuskauppa, Finlayson ja Kumpp. 
Työväen Osuuskauppa, avattiin Amurissa vuonna 1900. Finlay
sonin osuusmyymälän rinnalle perustettiin seuraavana vuon
na pellavatehtaan ja työväenyhdistyksen osuuskaupat. Vuonna 
1917 kaikki kolme yhdistyivät: syntyi Osuusliike Voima, jolla 
oli parhaimmillaan parisataa myymälää sekä lukuisia tuotanto
laitoksia Tampereen seudulla. 

SYVIMMÄT HAAVAT tamperelaisen työväenyhteisön muis
tiin jätti keväällä 1918 käyty sisällissota. Keisarivalta kukistui 
Venäjällä maaliskuussa 1917 ja myös Suomessa alkoivat levot
tomuudet. Vuoden 1917 lopussa maassa oli kaksi aseellista ryh
mää: suojeluskunnat ja punakaartit, joiden valtataistelu johti 
kolme kuukautta kestäneeseen veljessotaan.

Tampere oli sodan aikana punaisen siviili ja sotilashallinnon 
alaisuudessa. Maaliskuun puolivälissä valkoinen armeija eteni 
kaupungin edustalle. Kapinan raskaimmat taistelut sodittiin 
Kalevankankaalla kiirastorstaina 28. maaliskuuta. Tampereen 
valtauksen viimeinen näyttämö oli Raatihuone, joka antautui 
valkoisille 5. huhtikuuta. Seuraavana aamuna työväenkaupunki 
luovutti aseensa. 

Sodan seurauksena Tampere kärsi työvoimapulasta, koska 
huomattava osa työläisistä oli joko kaatunut tai vankileireillä. 
Työväenjärjestöjen toiminta oli kapinan jälkeen vaikeaa: työväen
liikettä painostettiin, omaisuutta takavarikoitiin ja poliisi seurasi 
tarmokkaasti työväestön puuhia. 

Tampereella on lukuisia työväentaloja. Mahtavin niistä on 
Tampereen työväenyhdistyksen kivinen talo Hämeenpuiston 
laidalla.  Vuonna 1900 vihityssä talossa on perustettu lukuisia 
ammattiliittoja, urheiluseuroja sekä muita työväenjärjestöjä. 
Työväentalossa ovat toimintansa aloittaneet myös työväen-
opisto, osuuskauppa, kirjasto, vakuutusyhtiö ja pankki. 

kuva: Teemu laitinen

kuva: Työväenmuseo Werstas
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TOISEN MAAILMANSOdAN jälkeen suhdanteet muuttui
vat. Kunnallispolitiikkaa alkoi hallita sosialidemokraattien ja 
kokoomuksen välinen yhteistoiminta, aseveliakseli. Tavoittee
na oli pitää kommunistit kaukana päätöksenteosta. Samalla 
hallinta tavan suoraviivaisuus antoi mahdollisuuden kaupungin 
nopeaan kehittämiseen. Tätä hyödynsi aseveliakselin nokkamies, 
kaupunginjohtaja Erkki Lindfors, jonka aikana Tampereelle py
kättiin yliopisto, yliopistollinen sairaala, Yleisradion toimipiste 
ja Näsinneula.

Vuonna 1925 perustettu Yhteiskunnallinen korkeakoulu 
oli siirtynyt Helsingistä Tampereelle syksyllä 1960. Yliopisto 
muutti kaupunkia, joka oli aikaisemmin tunnettu tehtaistaan. 
Kaupungin punainen leima vaikutti kuitenkin myös korkeakou
luun, josta tuli 1960luvun lopulla ja 1970luvun alussa suo
malaisen opiskelijaradikalismin symboli – punainen yliopisto. 
Vahvat teollisuus ja työväenperinteet sekä sisällissodan perintö 
tarttuivat myös akateemiseen kansaan. 

Aseveliakselin vuoksi tamperelaiset kommunistit ja kansan
demokraatit jäivät sivurooliin kunnallispolitiikassa. Yliopistolla 
ja tehtaissa he sen sijaan saivat äänensä kuuluville ja nyrkkiä 
lyötiin pöytään lukuisissa ammattiosastoissa. LänsiTampere oli 
SKDL:n ja SKP:n vahvaa aluetta parikymmentä sotien jälkeistä 
vuotta. Lamminpäätä kutsuttiin joskus jopa punaiseksi kyläksi.

Työväeston puutarhaesikaupunki Käpylä rakennettiin 1910-luvulla. 
Suurin osa asukkaista oli tehdastyöntekijöitä sekä rakennus- ja 
sekatyöläisiä. Vanhoista hirsitaloista on pidetty hyvää huolta, 
joten tienoo on säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä. 

työVäenKulttuurin KauPunKi

Tampere ei ole koskaan ollut korkeakulttuurin 
kaupunki, vaan rikkaan ja monimuotoisen kan-
sankulttuurin kehto. Tästä kertovat niin tam-
perelaisten työläiskirjailijoiden edustava joukko, 
vertaansa vailla oleva jääkiekkomenestys, vasta- 
ja alakulttuurit kuin monenkirjava vaihtoehto-
väki Pispalan rinteillä. manserock on aitoa tam-
perelaista työväenkulttuuria. 

Tavallinen kansa loi omaehtoista kulttuuri-
toimintaa myös lukemattomissa työväenjärjes-
töissä. Työläiset perustivat kaupunkiin porvaril-
liselle yhteiskunnalle rinnakkaiset kulttuuri- ja 
sivistyslaitoksensa. Tampereen Työväen Teatteri 
aloitti toimintansa työväenyhdistyksen kainalos-
sa vuonna 1901. nykyään teatteri on yksi suomen 
kolmesta kansallisnäyttämöstä. 

Tamperelaisuuden syvin olemus rakentuu 
yhä konstailemattoman työväenkulttuurin pe-
rustalle. uutta manselaista rahvaankulttuuria 
syntyy koko ajan treenikämpillä, vallatuissa ta-
loissa, vapaissa teatteriryhmissä, järjestöissä 
ja kansankuppiloiden pöydissä. Tamperelainen 
työväenkulttuuri rakentuu vahvojen juurien va-
raan ja vaihtoehtoiset toimijat löytävät paik-
kansa tässäkin ajassa.

Porin rautatien ja Paasikiventien välinen Santalahti 
on mielenkiintoinen seikkailukohde tehdasraunioineen. 
Osuustukkukaupan 1920-luvulla rakennuttamassa 
tulitikkutehtaassa järjestetään nykyään monenlaisia 
vaihtoehtotapahtumia. Alueella sijaitsee myös Pispala 
Fame -graffitikeskittymä sekä skeittiparkki, jonka ovat 
rakentaneet lajin harrastajat. 

kuva: Teemu laitinen

kuva: Teemu laitinen
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Työväenmuseo Werstaan 
opaskirjauutuus Punainen 
Tampere esittelee kaupun-
gin työläismenneisyyttä ja 
kansankulttuuria manselai-
sen letkeästi ja lämpimästi. 
Vanhan työväenperinnön 
rinnalla kaupunkiopas ker-
too tavallisten tamperelaisten arjesta ja tämän 
päivän työväenkulttuurista: esikaupunki- ja 
lähiö elämästä, urheilusta, musiikista, kurittomista 
kansalaisista ja Tampereen kiehtovista vasta-
kulttuureista. 

opaskirja sisältää kuvia, karttoja, faktoja, 
näkökulmia, museoita, muistomerkkejä, kan-
sankuppiloita ja retkikohteita. oppaan avulla 
kaupunki seikkailijat ja omatoimimatkailijat 
voivat suunnistaa punaisen Tampereen 
kohteissa ja löytää työväenhistoriaa ja 
rahvaankulttuuria yllättävistäkin paikoista.

Työväenkaupungin historiaan ja tähän päivään 
voi tutustua myös Työväenmuseo Werstaan 
järjestämillä kierroksilla. Punainen Tampere 
-opastuksia tarjotaan ryhmille sekä bussiretkinä 
ympäri kaupunkia että kävelykierroksina Tammer-
kosken teollisuusmaisemassa. kierrosten kesto 
on 1,5 tuntia. Huipennus koittaa kesällä 2015, kun 
Työväenmuseo Werstaalla avataan toiminnallinen 
Punainen Tampere -näyttely (11.6.–23.8.2015).

Punainen Tampere -bussikierros johdattaa kaupunkiseikkailijat 
Tammerkosken rantamilta Tampereen esikaupunkialueille ja 
takapihoille – muun muassa omintakeiseen Pispalaan.  Yli 
satavuotias Rajaportin sauna on kulttuurihistoriallinen aarre 
ja Pispalan helmi. 

kuva: Teemu laitinen

Myynnissä Myös 

Punainen TaMPere 

kahvia, rieväjauhoja, 

salMiakkia ja 

saiPPuaa! 

oPaSKirja ja 
KierroKSet 
joHdattaVat
läPi työVäen
KauPungin
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FORSSAN ALUEEN HISTORIA kuulostaa tamperelaiselle 
tutulta. Paikallisten kylien voimakas kasvu alkoi 1840luvulla, 
kun alueen läpi virtaavan Loimijoen varrelle perustettiin ensin 
kehräämö ja myöhemmin kutomo. Tekstiiliteollisuus houkutteli 
työvoimaa alueelle, ja näin teollisuustaajama syntyi. Kosken 
varren teollinen kasvu antoi nimen koko kaupungille: Forssa 
juontuu ruotsin sanasta fors, joka tarkoittaa koskea. 

MUSEO SIjAITSEE luontevasti punatiilisen kehräämöalueen 
sydämessä entisen puuvillamakasiinin suojissa. Forssan museo 
on tehnyt järkevän ratkaisun keskittyä perusnäyttelyssään kau
pungin ja teollisuuden kytkökseen. Tätä myöten aikarajauskin 
näyttelylle on selvä: liikkeelle lähdetään 1800luvulta, eikä 
alueen esihistoriaa käsitellä. 

Näyttely on rakennettu esineisiin ja valokuviin nojaten niin, 
että suuria tekstiplansseja on vain muutama. Esinetekstit on 
sijoitettu vitriinien viereen taskuihin, lisäksi näyttelystä löytyy 
multimediapisteitä. Lisätietoja ja syventymiä on rakennettu 
kekseliäästi myös näyttelyn sisälle. Esimerkiksi työväenliik
keen merkkihenkilöistä esillä olevaan kuvasuurennokseen on 
upotettu pieniä luukkuja, joiden takaa paljastuu infotekstejä ja 
kosketeltavaa esineistöä. 

Teollisuuden kirjaviin työtehtäviin taas voi tutustua pyö
räyttämällä ammatinvalintapyörää, joka saattaa arpoa ammatiksi 
vaikkapa klupun, moletöörin tai laittajan. Mitä tällaiset työläiset 
tekevät, selviää pyörän vieressä olevasta kortistosta. Klupuksi 
tai lupuksi esimerkiksi kutsuttiin aloittelevaa värjäriä tai muu
toin aloittelijaa – ”taas on ollut lupu asialla”, saatettiin tokaista 
pieleen menneen työvaiheen ääressä.

SUURI MUUTOS Forssan teollisuusyhteisössä tapahtui 
1930luvulla, jolloin Forssan tekstiilitehdas yhdistyi tampere
laiseen Finlaysonin tehtaaseen. Painokuosien tekeminen keski
tettiin Forssaan, ja kaupungissa sekä suunniteltiin että painet
tiin kangasta. Tästä juontaa juurensa näyttelyn nimi, Kirjavan 
kankaan kaupunki.

Kangasta painaessa telapainokoneessa oli aluskangas, joka 
keräsi itseensä ylimääräiset värit. Tämä monenkirjava rykkityyki 
oli tekstiilipainon sivutuote, mutta hyvin haluttua ja kestävää 
kangasta. Näyttelystä löytyy sotaajan elämään liittyvä heteka, 
jonka päällys on aitoa rykkityykiä. Lisäksi suurimmissa teksti
kylteissä esiintyvä sinisävyinen rykkityyki on Outi Saariston 
näyttelyä varten painamaa uniikkia kuosia.

Tekstiiliteollisuus on nykypäivän Forssasta jo kadonnut, 
mutta kehräämön alue on edelleen vireää ympäristöä useine 
kulttuuritoimijoineen museoista korkeakouluun, kirjastoon ja 
ravintoloihin. Ihmisten hyörintä tehtaanpiipun ympärillä ei siis 
ole loppunut, vaikka tehtaanpillit eivät enää kutsukaan forssa
laisia töihin.

Kirjavassa kaupungissa
Forssan museo pokkasi Vuoden museo 2014 palkinnon. 
uunituore perusnäyttely esittelee tehdas pitäjän historiaa 
1800luvulta 1970luvulle.
TeksTi anne laHTinen

kuva: anne lahtinen

kuva: anne lahtinen
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Yleisön 
pyynnöstä

leninmuseon uusi 
perusnäyttely 

syntyy yleisön ja 
museoammattilaisten 

yhteistyönä. 

TeksTi emmY kurJenniemi

KUN TYÖVÄENMUSEO WERSTAS ja Leninmuseo 
yhdistyivät vuoden 2014 alussa, kääntyivät katseet väistä
mättäkin Leninmuseon rakkaaseen mutta kovin nuhjuiseen 
näyttelyyn. Museon perusnäyttely on peräisin 1980luvul
ta, ja se on suunniteltu Moskovan Leninkeskusmuseossa. 
Näyttely on vanhentunut niin sisällöllisesti kuin ulkoises
tikin – planssit ja valokuvat ovat nähneet parhaat päivänsä. 
Lisäksi Werstaalla on koettu, että Leninin henkilökultista 
on siirryttävä käsittelemään laajemmin Neuvostoliiton ja 
Suomen suhteita. On korkea aika tuoda Leninmuseo ja 
sen historiantulkinta tähän päivään. 

Uudistus ei koske ainoastaan perusnäyttelyä, vaan koko 
museo uudistetaan perinpohjaisesti. Uusi logo ja verkkosi
vut julkistettiin jo syksyllä 2014. Näyttely ja toimistotilat 
aiotaan peruskorjata vuosina 2015–2016. Leninmuseo 
pysyy vanhassa paikassaan Tampereen työväentalon salissa, 
jossa Lenin ja Stalin tapasivat ensi kerran vuonna 1905. 
Uuden suunnan ottanut museo avaa ovensa kesällä 2016. 
Uuden näyttelyn valmistuessa voidaankin viettää museon 
70vuotisjuhlia.

TYÖSARKAA SIIS RIITTÄÄ, mutta onneksi museo ei 
ole urakkansa kanssa yksin. Museolla on käytössään valtava 
voimavara, johon on suomalaisella museokentällä kuitenkin 
turvauduttu verrattain harvoin. Kyseessä on tietenkin yleisö 
– ne aivan tavalliset museokävijät, jotka jäävät helposti 
passiivisten sivustakatsojien asemaan. Yleensä kävijöiden 
palautetta kuunnellaan vasta siinä vaiheessa, kun näytte
ly on valmis ja avajaisia vietetty. Tällä kertaa halusimme 
antaa mahdollisimman monelle tilaisuuden saada äänensä 
kuuluviin jo suunnitteluvaiheessa. Näin yleisö voi aidosti 
vaikuttaa tulevaan näyttelyyn!

kuva: kati lehtinen
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Saimme runsaasti uusia ideoita ja näkökulmia museon 
kehittämiseen. Kävijät ovat saaneet kertoa mielipiteensä eri
laisten työpajojen, keskustelutilaisuuksien ja äänestyksien 
avulla. Yleisölähtöisyydessä kantavana voimana oli Millaisen 
Leninmuseon sinä haluat? näyttely (7.2.–21.9.2014), jossa 
on esitelty laaja kirjo neuvostoliittolaisia ilmiöitä aivan taval
lisesta arkielämästä tieteeseen ja kulttuuriin. Näyttely auttoi 
kävijöitä konkreettisesti hahmottamaan, mitä museo voisi 
tulevaisuudessa käsitellä. 

YLEISÖLTÄ ON esimerkiksi kysytty, mitä teemoja ja esineitä 
uudessa perusnäyttelyssä tulisi olla esillä. Siinä missä toinen on 
janonnut tietoa neuvostoturismista ja idänkaupasta, on toista 
kiinnostanut enemmän Leninin henkilöhistoria tai lokakuun 
vallankumous. Kävijät ovat voineet kirjoittaa tai vaikka piir
tää ajatuksiaan museon uudesta suunnasta. Laput on tämän 
jälkeen tiukasti kiinnitetty punaiseen, neuvostojulisteiden 
peittämään ajatusten puuhun. 

Kävijät ovat halutessaan voineet täyttää kyselyn tai valita 
äänestysalttarilta itseään eniten puhuttelevan teeman. Tee
moja on ollut lähes sata erilaista. Läpinäkyvästä putkesta on 
voinut ihastella äänestyslappujen kerääntymistä kuukausi 
toisensa perään. Lapuissa vilahtelee tuttuja sanoja: KGB... 
toisinajattelijat... propaganda. Suosituimmat teemat, esineet 
ja asiat näkyvät tavalla tai toisella tulevassa perusnäyttelyssä.

ALUSTETTUjA KESKUSTELUTILAISUUKSIA järjestet
tiin pitkin kevättä 2014. Puhujina olivat niin SuomiVenäjä
seuran Heikki Talvitie, kirjailija Alexandra Salmela, Venäjän 
tuntija Jukka Mallinen kuin mediatutkija Jyrki Pietiläkin. 
Kaikilla on ollut omia näkemyksiään ja toiveitaan museon tu
levaisuudesta. Onpa Leninmuseon seinien sisällä kuultu iki
vihreää suomirockiakin. Miljoonasadeyhtyeestä tuttu Heikki 
Salo esitti luotsaamassaan keskustelutilaisuudessa tunnetun 
kappaleensa Lapsuuden sankarille.

Museossa on järjestetty työpajoja erilaisille ryhmille 
bloggaajista historian opiskelijoihin. Työpajojen yhteydessä on 
käyty vapaata keskustelua ja vuoropuhelua museon tulevasta 
sisällöstä. Museoon on haluttu kutsua myös sellaisia ihmisiä, 
jotka eivät välttämättä muutoin Leninmuseossa vierailisi. 
Uudet näkökulmat ja ajatukset ovat olleet tervetulleita. 

Museo on aktivoinut ihmisiä myös sosiaalisen median 
puolella. Facebookissa yleisölle annettiin vapaat kädet tai
teilla Leninmuseon uusi logo leikkimielisessä kilpailussa. 
Ehdotuksia tuli perinteisestä Leninsiluettikuvasta aina Tetris
palikoihin saakka.

KAIKEN KAIKKIAAN yleisöltä on tullut runsain mitoin pa
lautetta.  Lähes 400 eriikäistä ja erilaista ihmistä on kertonut 
mielipiteensä siitä, mitä uuden Leninmuseon tulisi käsitellä. 
Museossa voidaan olla tyytyväisiä, sillä ääniä on tullut kir
jaimellisesti ympäri maailman – aina Kanadasta ja Venäjältä 
Sveitsiin sekä Kaukoidän maihin saakka.

MUSEOYLEISÖN KÄRKITEEMAT
1. neuvostohuumori
2. arkielämä neuvostoliitossa
3. kGB
4. Pakkotyö ja työleirit 
5. Toisinajattelijat 

lenin-museo, Hämeenpuisto 28, Tampere. 
avoinna ma–su 11–16, kesällä ma-su 11–18. www.lenin.fi. 
museo suljetaan peruskorjausta varten 31.8.2015.

Entäpä ne tulokset  mitä yleisö sitten on halunnut? Paljas
tamatta kaikkea voi todeta, että tietyt suuntaviivat ovat hahmot
tuneet. Yleisöä kiinnostaa, millaista elämä Neuvostoliitossa on 
ollut – hyvine ja huonoine puolineen. Näyttely tulee tasapainot
telemaan aivan tavallisen neuvostoarjen ja toisaalta vaikeiden, 
ongelmallisten ja vaiettujenkin teemojen välillä. Näyttely tulee 
kuitenkin sisältämään myös kevyempiä osioita, joissa piikittele
vä neuvostohuumori puhkeaa kukkaansa. 

Leninmuseon uudistaminen on herättänyt runsaasti kes
kustelua ja mediahuomiota. Toisten mielestä kaiken voisi laittaa 
uusiksi, toiset eivät muuttaisi mitään. Kaikilla vaikuttaisi olevan 
oma näkemyksensä siitä, mitä museossa tulisi käsitellä. Yleisön 
ideoihin pääsee tutustumaan kesällä 2016, kun museo avataan 
uudistuneena – vanha nostalginen neuvostonäyttely on esillä 
enää elokuun 2015 loppuun saakka.

kuva: Teemu laitinen

kuva: Teemu laitinen
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jOUKKO SEITSEMÄSLUOKKALAISIA oppilaita ympäröi 
opasta tämän kertoessa tulevasta kierroksesta. Kuullessaan 
kierroksen nimen, ”Mistä mun tpaita tulee?”, osa innostuu 
tutkimaan paitojensa pesulappuja.

– Mä tiedän jo mistä mun paita tulee, tässä lukee Made in 
China, julistaa joku rehvakkaasti. Toinen kertoo paitansa olevan 
Bangladeshista. Kierroksen edetessä oppilaat saavat kuitenkin 
huomata, että aiheesta riittää jokaiselle vielä runsaasti opittavaa. 

Vilkkaasti keskustelevan ja eläväisen joukonkin hiljentää 
esimerkiksi tieto puuvillantuottajamaissa käytettävästä lapsi
työvoimasta tai yhden farkkuparin valmistamiseen kuluvan ve
den määrästä. Kierrätysvaatteista kootun paalin kautta taas käy 
selville, miten vaatteiden matka saattaa jatkua myös sen jälkeen, 
kun emme itse niitä halua enää käyttää. Oppilaiden reaktioiden 
ja kysymysten perusteella on selvää, että aihe herättelee heitä 
miettimään vaatteiden alkuperää ja sen kautta omaa kulutus
käyttäytymistään.

MISTÄ MUN T-pAITA TULEE? kierrokset olivat osa 
samannimistä ulkoministeriön rahoittamaa  globaalikasva
tuksen hanketta, joka keskittyi työelämän, ihmisoikeuksien 
ja kulttuurisesti kestävän kehityksen teemoihin. Syysluku
kaudella 2014 Werstaalla järjestettiin yli 50 ilmaista kierrosta, 
joihin osallistui peruskoululaisia viidennestä luokasta ylöspäin. 
Oppilaat pääsivät pohtimaan, missä tpaidat tänä päivänä val
mistetaan, millaista tekstiiliteollisuutta Suomessa on ollut ja 
miten omilla kulutusvalinnoillaan voi vaikuttaa.

Toiminnallinen ote museopedagogiikkaan oli kierroksilla 
vahvasti mukana. Rastien avulla merkittiin maailmankarttaan t
paitojen valmistusmaita ja samalla hahmotettiin, miten yllämme 
olevat vaatteet ovat todennäköisesti matkustaneet hyvin paljon 
enemmän kuin me itse.  Ajatuksia herätteli myös vanhoja teh
taista otettuja valokuvia hyödyntävä tehtävä, jossa pääsi eläyty
mään tehdastyön yksitoikkoisuuteen näyttelemällä esimerkiksi 
säilykepurkki tai paitatehtaan työntekijää. 

TEKSTIILITEOLLISUUSMUSEOSSA ja Kallis halpatuonti 
näyttelyssä vierailun lisäksi kierrokseen oli yhdistettävissä työ
paja, jossa oppilaat saivat suunnitella ja toteuttaa kierrätetyistä 
tpaidoista oman makunsa mukaisen paidan. Työpajaosio sai 
poikkeuksetta jokaisen oppilaan innostumaan, kun tpaitoja 
pääsi muokkaamaan erilaisia kangasvärejä käyttämällä ja vaik
kapa leikkaamalla paidan uudenlaiseen muotoon. 

Tpaitatuotannon eettistä puoltakin 
pajassa pohdittiin, kun valmiisiin paitoi
hin liitettiin tuoteselostuslappu. Lappua 
laatiessa tuli esimerkiksi miettiä, miten 
vaatekappale edustaa oikeudenmukaista 
tuotantotapaa ja miten se on mahdol
lista kierrättää. Kuten olettaa saattaa, 
nuorten luovuuden päästessä valloil
leen tuloksena oli varsin värikkäitä ja 
mielenkiintoisia teoksia. Osa työpa
joissa valmistuneista tpaidoista pää
tyi myös museoyleisön nähtäville. 

Mistä sun 
t-paita tulee?

TeksTi annika nieminen

Koululaiset joutuivat Werstaalla 
miettimään kulutusvalintojaan. 

kuva: annika nieminen
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Kolumni

HISTORIALLE ON jatkuvasti kysyntää. Elämäkerrat ja histo
riaa käsittelevät tietokirjat käyvät kaupaksi muulloinkin kuin 
isänpäivänaattona. Kun kansakunnan kertomuksia tulkitaan 
uudelleen, keskustelukin vilkastuu. Kuvaavaa on, että Tieto
Finlandia on kahtena perättäisenä vuonna myönnetty historian
tutkijalle. Kirjat kiinnostavat myös Werstaan ja Leninmuseon 
museokaupoissa: paikallisella historialla ja mielenkiintoisilla 
elämäntarinoilla riittää lukijoita. 

Suomenkielisen tietokirjallisuuden asema ja laatu on 
kuitenkin kaikkea muuta kuin itsestäänselvää. Akateemisessa 
maailmassa tehokkuuden mittaaminen on vähitellen johtanut 
nurinkuriseen tilanteeseen, jossa suomenkielinen julkaisemi
nen ei sanottavammin edistä yksittäisen tutkijan urakehitystä. 
Voisivatko museot osaltaan vahvistaa ja turvata suomenkielisen 
tietokirjallisuuden tulevaisuutta? 

Erilainen julkaisutoiminta kuuluu luonnollisena osana 
museoiden toimintaan. Esimerkiksi syksyllä 2013 Werstaalla 
avatun Maat, metsät, tehtaat näyttelyn yhteydessä julkaistiin 
Onnen aika? tietokirja, jossa historiantutkijat käsittelivät suo
malaisten elämää 1950luvun Suomessa. Kylmä realiteetti kui
tenkin on, että museoiden omat resurssit eivät riitä kovinkaan 
monipuoliseen julkaisutoimintaan. Werstaalla onkin keskitytty 
historiapalveluihin ja yhteistyöhön asiakasyhteisöjen kanssa.

MONET YHdISTYKSET ja järjestöt haluavat turvata oman 
historiansa jälkipolville. Yhteiskunta on kiihtyvän muutoksen 
keskellä ja moni hyvä tarina uhkaa unohtua. Esimerkiksi am
mattiyhdistysliikkeessä järjestörakenteet elävät: vanhoja am
mattiosastoja ja liittoja lakkautetaan ja liitetään yhteen. Kentällä 
historian merkitys on huomattu: laadukkaita järjestöhistorioita 
tarvitaan. Huoli ammattikunnan muistitiedon säilymisestä ja 
oman porukan tarinan kirjoittamisesta mietityttää montaa jär
jestöaktiivia. 

Werstaan historiapalvelu pystyy tarjoamaan toimivia rat
kaisuja näihin pulmiin. Työtä on kehitetty erityisesti museon 
omien jäsenyhteisöjen tarpeita ajatellen. Ammattitaidolla tehty 
tutkimus on historiahankkeen ydin. Käyttämällä monipuolista 
arkistoaineistoa, muistitietoa, lehdistöä ja kirjallisuutta voidaan 
rakentaa elävä ja mielenkiintoinen teos. Tutkimuskohteena voi 
olla esimerkiksi ammattiosasto tai jokin muu yhteisö, jonka 
toiminta kytketään osaksi laajempaa yhteiskunnallista kehitystä. 
Tätä kautta järjestön historia herättää kiinnostusta myös oman 
jäsenistön ulkopuolella.

Historiaprojekti ei pääty käsikirjoituksen valmistuessa vaan 
museon toimesta suunnitellaan myös teoksen visuaalinen ilme. 
Tilaajan oman valokuvamateriaalin lisäksi käytettävissä on mu
seon oma kymmenien tuhansien valokuvien kokoelma. Tilaajan 
näkökulmasta Werstas on luotettava yhteistyökumppani, sillä 
museon organisaatio pystyy takaamaan historianhankkeen val
mistumisen sovitussa aikataulussa. 

kolumni keiJo ranTanen

Historiaa, 
olkaa hyvä

kuva: annika nieminen

kuva: kati lehtinen
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AFRIKKALAISUUS KUULUU eurooppalaisten kaupunkien 
katukuvaan, myös täällä Pohjolassa. Suomeen on tullut usei
den vuosikymmenten aikana afrikkalaistaustaisia ihmisiä muun 
muassa työn, opiskelun, avioliittojen, adoptioiden ja myös 
pakolaisuuden seurauksena. Afrikkalaisuus on eri tavoin läsnä 
suomalaisessa arjessa, mutta matka osaksi kansallista historiaa 
on ollut kovin pitkä.

Dosentti Anna Rastas Tampereen yliopiston tutkijakolle
giumista on jo pitkään tutkinut Suomen afrikkalaisia. Hänen 
uusin tutkimushankkeensa (The African Presence in Finland) 
on toimintatutkimus, jossa Työväenmuseo Werstas on vahvasti 
mukana. Museo tuottaa yhdessä afrikkalaisten yhteisöjen kanssa 
näyttelyn ja laajan kokoelmakeruun. Toimintaa tukevat Kotout
tamisrahasto ja Tampereen yliopisto.

Näyttely ja kokoelmahankkeen tarkoituksena on nostaa 
esiin afrikkalaisten läsnäolo suomalaisessa yhteiskunnassa. Sa
malla kyseenalaistetaan nykyinen tapa puhua Suomen afrikka
laisista ja heidän jälkeläisistään. Näyttely on ensimmäinen laatu
aan, vaikka tiettävästi ensimmäisen kerran afrikkalaistaustainen 
henkilö sai Suomen kansalaisuuden toista sataa vuotta sitten, jo 
vuonna 1899.

TeksTi Tiina ranTo

euroopassa asuu miljoonia ihmisiä, joiden juuret ovat afrikassa. 
Suomen afrikkalaiset tekevät yhdessä näyttelyn Werstaalle.

Afrikka Suomessa

UYI OSAzEE toimii hankkeen yhteyshenkilönä Werstaalla. 
Osazee on Helsingin yliopistosta valmistunut valtiotieteiden 
maisteri, joka on pohtinut paljon historiankirjoituksen reiluutta. 

– Keskustelu afrikkalaisista on Suomessa ollut pitkään yk
sipuolista. Tämän hankkeen ydin on saada vähemmistöjen edus
tajat itse mukaan historian kertomiseen ja kirjoittamiseen. Sen 
takia lähtökohtamme on osallistava, Osazee kertoo. Hankkeessa 
ja näyttelyn suunnittelussa avainasemassa ovat erilaiset työpajat, 
joita on järjestetty erilaisille kohderyhmille, kuten vaikkapa tut
kijoille, eri uskontojen edustajille ja kulttuurialan toimijoille.

– Työpajojen tärkein tehtävä on saada selville, mitä mieltä 
afrikkalaistaustaiset itse ovat näyttelystä, ja mitä asioita siinä 
juuri heidän mielestään pitäisi käsitellä, Uyi Osazee selventää. 
Työpajoihin ja tapaamisiin on kutsuttu myös erilaisia afrikka
laisia järjestöjä sekä kansalaisjärjestöjä, yrityksiä ja muita yh
teistyökumppaneita. Yleisesti ottaen työpajoissa ja muissa ta
paamisissa hanke on otettu hyvin vastaan, rakentavaa kritiikkiä 
unohtamatta. Aihe on koettu tärkeäksi ja tarpeelliseksi, mutta 
se, mitä näyttelyssä pitäisi olla esillä ja miten, on herättänyt 
paljon erilaisia mielipiteitä.

kuVa: uYi osaZee

Näyttely- ja kokoelma-
hankkeeseen osallistuville 
ja yhteistyötahoille 
järjestettiin työpaja Helsin-
gin yliopistolla 23.5.2014. 
Puheenvuorossa Enock 
Shabulinzenze.
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TYÖpAjAT ON järjestetty teemoittain, jotka mukailevat tule
vaa näyttelyä. Teemoihin kuuluvat muun muassa uskonnollinen 
ja poliittinen toiminta, musiikki ja urheilu. Musiikkityöpaja 
afrikkalaisen musiikin tekijöille järjestettiin keväällä Fest Afrika 
festivaalin yhteydessä Tampereella. Urheilutyöpajassa oli taas 
paikalla eri urheilulajien valmentajia, entisiä urheilijoita ja muita 
aktiivisia toimijoita. 

– Urheiluteeman alla näyttelyssä on tarkoitus pohtia, miten 
myös urheilun kautta voi olla näkyvästi läsnä sekä vaikuttaa yh
teiskuntaan ja asenteisiin. Myös esikuvat ovat tärkeitä, varsinkin 
nuorille, Osazee sanoo.

Yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin liittyvien teemojen, 
kuten perheen ja työn kautta päästään suoraan itse asiaan eli 
yhteiskunnan muutoksen tarkasteluun. Näyttely rakennetaan 
siis teemoittain eikä siinä esimerkiksi luokitella, mistä maista 
afrikkalaisia on tullut Suomeen ja kuinka paljon. Osazee kertoo, 
että esimerkiksi Maailma kylässä tapahtumassa levitettiin esille 
maailmankartta, johon jokainen sai merkitä, missä omat juuret 
ovat ja minne tuntee kuuluvansa. 

– Se, että juuret ovat Afrikassa, ei tarkoita sitä, ettei voisi 
kokea olevansa myös suomalainen, Osazee muistuttaa.

KESÄLLÄ 2014 sosiaalisessa mediassa raivottiin tummaihoi
sen suomalaisräppärin festivaalikäytöksestä. Ton mustan sa
nonko minkä vois heittää ulos Suomesta, näppäimet sauhusivat 
rasistien kotikoneilla. Myöhemmin syksyllä kansanedustajat 
alkoivat ihmetellä sitä, saavatko ulkomaalaistaustaiset parem
pia sosiaalietuuksia kuin syntyperäiset suomalaiset – olihan 
afrikkalaistaustaisia vanhempia nähty kaupungilla hyvälaatuisia 
lastenrattaita lykkimässä. Koko lastenvaunujuttu perustui pelk
kiin rasistisiin huhuihin. Vastaavasti syksyllä maahanmuuttajat 
leimattiin pääkaupunkiseudulla tapahtuneista pahoinpitelyistä, 
vaikka kaikki poliisin pidättämät nuoret olivat syntyneet Suo
messa. 

Maahanmuuttoon ja maahanmuuttajiin liittyvä keskus
telu on jatkuvasti tapetilla. Afrikkalaisten läsnäolo Suomessa 
on aiheena monella tapaa ajankohtainen. Osazeen oman koke
muksen mukaan suomalaisten asenteet ulkomaalaistaustaisia 

kohtaan ovat viime vuosina muuttuneet, mutta hän ei ole aivan 
varma, mihin suuntaan.

– Netissä asenteet ovat selvästi koventuneet, kun anonymi
teetti tekee nimittelystä ja solvaamisesta helpompaa, Osazee 
sanoo.

VAIKKA ENNAKKOLUULOT ja syrjintä ovat vakavia aiheita, 
hankkeen ja näyttelyn on kuitenkin tarkoitus tuoda teema esiin 
nimenomaan positiivisessa mielessä; millä tavoin afrikkalaiset 
ovat suomalaista yhteiskuntaa muuttaneet, ja millaisina muu
toksina läsnäolo näkyy esimerkiksi uskonnollisella kentällä tai 
kulttuurialalla. Näin tarjotaan vastapainoa sille, että valtamedi
assa maahanmuuttajiin liittyvät aiheet ovat usein negatiivissävyt
teisiä ja kertovat lähinnä erilaisista ristiriidoista ja konflikteista. 

Tietoa tarjoava ja vääriä käsityksiä oikaiseva näyttely on 
myös kasvattava. Osazee uskoo, että tietämyksen lisääminen 
saattaisi auttaa varsinkin nuoria kohdatessaan ennakkoluuloja 
ja muita ongelmatilanteita. Osazeen mielestä olisi hienoa, jos 
kiusattu lapsi voisi puolustautua sanomalla, että olet väärässä, 
minä tiedän että asia ei mene noin.

kuVa: uYi osaZee

kuVa: uYi osaZee

Margaret Palamo tekee kampausta yrittäjyystyöpajassa.

Maailma kylässä -festivaalissa Helsingissä vuonna 2014 sai 
kiinnittää nastan paikkaan, jossa kokee juurensa olevan.
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A F R I K K A
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A F R I K K A
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T H E  A F R I C A N  
P R E S E N C E  

I N  F I N L A N D

LASTEN jA NUORTEN näkökulma on tärkeä osa näyttely
hanketta. Lapsuus on yksi näyttelyn keskeisistä teemoista. Nuo
rille järjestettiin omia työpajoja, joissa pyrittiin selvittämään 
heidän mielestään tärkeimmät aiheet. 

Myös koulujen toivoisi huomioivan näyttelyn ja sen tee
mat. Osazee vinkkaa, että etenkin monikulttuurisissa luokissa 
ryhmähenkeä ja keskinäistä ymmärrystä voisi parantaa, jos ul
komaalaistaustaisten historiaa sekä heidän työtään suomalaisen 
yhteiskunnan hyväksi käsiteltäisiin reilusti oppitunneilla. 

WKasvatustieteilijä Arja Virta on tehnyt tutkimusta siitä, 
kenen historiaa monikulttuurisissa kouluissa tulisi opettaa. His
torian tehtäviin oppiaineena nimetään opetussuunnitelmassakin 
identiteetin rakentaminen, mutta usein rakennuspalikoita ei 
juurikaan tarjota muista etnisistä taustoista tuleville oppilail
le. Esimerkiksi Virran haastattelemat maahanmuuttajaoppilaat 
ovat olleet sitä mieltä, että koulun historia on ihan mielen
kiintoista, mutta ”aika suomalaista”. Afrikka Suomessa näyt
tely antaa koululaisryhmillekin hyvän mahdollisuuden pohtia, 
kuinka vähemmistöryhmilläkin on osansa kansallisen historian 
kertomuksessa.

 Ohikulkijalle, jotain muuta näyttelyä katsomaan 
tulleelle tai aivan sattumalta museoon päätyneelle asiakkaalle 
Osazee toivoo Afrikka Suomessa näyttelyn olevan positiivinen 
yllätys. Toivottavasti näyttely herättäisi ajatuksia suomalaisesta 
yhteiskunnasta ennen ja nyt. 

afrikka suomessa -näyttely 
Werstaalla 29.4.–8.11.2015. 

lisätietoja hankkeesta 
www.tyovaenmuseo.fi

reiluSti HiStoriaa

Työväenmuseo Werstaan toiminta-ajatus kitey-
tyy kahteen sanaan. reiluun historiaan kuuluu 
runsaan tarjonnan ja vapaan sisäänpääsyn rin-
nalla reilu historiankäsitys. museo haluaa antaa 
äänen myös historian heikommille osapuolille, 
kuten vähemmistöryhmille. Historiankirjoitus on 
perinteisesti ollut voittajien historiaa ja syntynyt 
vallitsevaan asemaan päässeen kulttuurin näkö-
kulmasta. 

reilussa historiakäsityksessä historian tuotta-
misella ja esittämisellä tavoitellaan tasa-ar-
voisempaa yhteiskuntaa. Werstaalla on viime 
vuosina ollut esillä useita näyttelyitä erilaisten, 
vähemmälle huomiolle jääneiden yhteisöjen ja 
ilmiöiden historiaa. näyttelyt ovat kertoneet 
muun muassa sukupuolivähemmistöjen, tur-
vapaikanhakijoiden, näkö-, kuulo- ja kehitys-
vammaisten sekä romanien historiasta ja 
asemasta. Huhtikuussa 2015 avautuva uusi tee-
manäyttely suomen afrikkalaisista on osa rei-
lumman historian tarinaa.

kuVa: raili leHTo



  19

Tradeka on mukana  tukemassa yleishyödyllistä 
toimintaa Suomessa mm. osallistumalla Uusi 
Lastensairaala 2017-projektiin. www.tradeka.fi.

YHTEISKUNTAVASTUU ON KIINTEÄ 
OSA OSUUSKUNNAN TOIMINTAA

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

Puuliitto on mekaanisen metsäteollisuuden, 
puusepänteollisuuden, metsä- ja metsäkonealan, 

venealan, bioteollisuuden ja maatalousalojen 
työntekijöiden edunvalvoja.

Sopimusalojensa asiantuntijana 
liitto solmii 14 työehtosopimusta.

Puuliittoon kuuluu noin 37 000 jäsentä.

Werstas

29.8.

2015
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i Nimekkäitä nykykirjailijoita, 
kipakkaa keskustelua, 
kirjamyyntiä, näytteilleasettajia, 
runoa ja musiikkia.

Tule mukaan!

www.tyovaenkirjallisuudenpaiva.com

TYÖVÄEN -
KIRJALLISUUDEN PÄIVÄ

Työväenmuseo Werstas
Väinö Linnan aukio 8, Tampere
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TOIMISTON pROjEKTIHUONEESTA kuuluu vilkasta 
puheensorinaa ja muutaman minuutin välein tietokoneen kai
uttimista alkaa kuulua ajatuksia työturvallisuudesta. Puhetta 
rytmittävät tehdasrakennuksen kolahdukset ja jyrinä. Tehtaan 
äänet vaikenevat, innostunut ja välin kiihkeäksikin muodostuva 
keskustelu täyttää jälleen projektihuoneen.

Jo äänistä voi päätellä, että Työväenmuseo Werstaan vapaa
ehtoisia on jälleen kokoontunut museolle talkoilemaan. Museo
sakin kolme innostunutta aktiivia, Riitta Mustonen, Jukka Närhi 
ja Raine Mäkelä työstävät parhaillaan tamperelaisella Takon 
kartonkitehtaalla (Metsä Board Tako) kerättyä materiaalia. 

Werstaan henkilökunta ja museosakkilaiset pääsivät ke
väällä 2014 tutustumaan kaupungin keskellä sijaitsevan Takon 
arkeen ja taltioimaan tuleville sukupolville kuva ja äänima
teriaalia toimivasta kartonkitehtaasta. Projekti on paitsi paikal
lisesti mielenkiintoinen dokumentointikohde, myös globaalilla 
tasolla merkittävä: keskellä kaupunkia toimiva tehdasrakennus 
on eurooppalaisessa mittakaavassa harvinaisuus.

MUSTONEN OLI ilahtunut siitä, kuinka avoimesti ja ystä
vällisesti heihin kartonkitehtaalla suhtauduttiin.  Museosakin 
työpanos projektissa onkin ollut merkittävä. Vierailut ovat 
tuottaneet ääninauhoitusten lisäksi valo ja videokuvamateri
aalia sekä työntekijähaastatteluita aina tavallisista työntekijöistä 
pääluottamusmieheen ja tehtaanjohtajaan asti. 

Vaikka työtunteja on takana useamman työviikon edestä, ei 
vapaaehtoisilla hymy hyydy, kun projekti on mielenkiintoinen. 
Riitta Mustonen kertoo innostuneensa heti kuullessaan projek
tista. Hän on kotoisin tehdaspaikkakunnalta ja vanhemmat 
kävivät aikanaan töissä tehtaalla. On hänellä on lisäksi ystäviäkin 
paperialalla.

– Ja kiinnostaa tää mua aiheenakin. Mä heti päätin, että mä 
lähden mukaan! Mustonen lisää.

MUSEON VIERAILUT kartonkitehtaalla on tamperelainen 
esimerkki nykydokumentoinnista. Nykydokumentoinnilla 
tarkoitetaan tämän hetken ilmiöiden tallentamista mahdolli
simman kattavasti ja autenttisesti tuleville sukupolville. Tar
koituksena ei kuitenkaan ole pakata pahvilaatikoihin kaikkea 
mahdollista maan ja taivaan välillä, eikä se olisi säilytystilojen 
puolesta edes mahdollista. Nykydokumentointi onkin ilmiö
keskeistä. Museo on siis kiinnostunut asioiden konteksteista: 
mitä vaikkapa yksittäinen kone kertoo jostain suuremmasta 
ilmiöstä ja millainen tarina juuri kyseisellä koneella on ta
kanaan.

Nykydokumentoinnissa kootaan esineistön lisäksi ääni, 
video ja kuvamateriaalia, ja sitä voidaan tehdä sekä paikalli
sella että kansainvälisellä tasolla. Kansainvälinen nykydoku
mentointi konkretisoituu nyt Werstaalla Work With Sounds 
projektissa, jossa on mukana kuusi museota kuudesta eri 
maasta. Yksi hankkeen dokumentointikohteista onkin kau
pungin paraatipaikalla kohoava Takon tehdas ja kartonginval
mistuksen äänet. 

EUrahoitteisen Work With Soundsin tavoitteena on ke
rätä vähintään kuusisataa ääntä niiden alkuperäisessä ympäris
tössä syksyyn 2015 mennessä. Äänet kootaan yleisölle avoi
meen ja täysin maksuttomaan tietokantaan. Kun äänet saadaan 
kaikkien kiinnostuneiden ulottuville, niiden hyödyntäminen 
esimerkiksi kouluopetuksessa on vaivatonta ja helppoa. 

Museosakkilaiset jalostavat Takolla kerätystä dokument
timateriaalista videota, jonka olisi tarkoitus kestää parikym
mentä minuuttia. Video tulee yleisön nähtäville Werstaan 
näyttelytiloissa syksyllä 2015. Materiaalia on runsaasti ja 
edessä vielä paljon työtunteja.

– Semmonen hyvin kunnianhimoinen tavoite ja saa nähdä 
miten se toteutuu, Mustonen myhäilee tulevasta.

Nykydokumentointia 
meille ja maailmalle

teKSti ronja linnanen

Museo ei vain kerää esineitä. 
Historiaa tehdään myös 
tallentamalla nykyisyyttä.

kuva: leena ahonen

kuva: leena ahonen

TeksTi  ronJa linnanen
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KANSALLISELLA TASOLLA nykydokumentointia ohjaa 
ammatillisten museoiden yhteenliittymä. Myös sen nimenä on 
TAKO eli tallennus ja kokoelmayhteistyöverkosto. Yhteisön 
tehtävänä on koordinoida suomalaismuseoiden tallennustyötä 
siten, että kokoelmissa olisi mahdollisimman vähän päällekkäi
syyksiä ja nykyisyyttä dokumentoitaisiin museoiden kokoelmiin 
tehokkaasti, monipuolisesti ja kattavasti.

Tallennusyhteistyötä tekevät museot ovat jakautuneet seit
semään teemalliseen yhteistyöryhmään. Werstas kuuluu kah
teen eri ryhmään eli pooliin. Työelämäpoolin tavoitteena on 
tallentaa tietoa teollisuuden ja työelämän muutoksesta. Werstas 
on lisäksi mukana Yksilö, yhteisö ja julkinen elämä nimisessä 
poolissa. Toisen poolin teemoja sivuaa esimerkiksi Werstaan 
tuorein aineistokeruu suomalaisesta feminismistä. 

NYKYHETKEN MONIMUOTOINEN taltioiminen on tärkeää 
siksi, että kuva meidän ajastamme voidaan tallentaa ja välittää 
tuleville sukupolville mahdollisimman tasapainoisesti. Vanho
jen esineiden museoiminen ei riitä. Vaikka meillä olisi tallessa 

esimerkiksi 1700luvun kuparisepän työkaluja, emme pysty 
enää esittämään niiden käyttöä tai tuottamaan autenttisia työn 
ääniä: elossa ei ole enää ketään, joka olisi ammattimaisesti niitä 
käyttänyt. Myös tässä päivässä on paljon sellaista, joka ei tule 
säilymään ikuisesti.

Dokumentoinnin tavoitteena on tallentaa ilmiöt sellaisi
na kuin ne ovat. Työ on erittäin pitkäjänteistä. Huolellisesti 
kootun aineiston arvo rakentuu vasta ajan myötä. Joskus ai
neistoa käytetään ensimmäisen kerran vasta vuosikymmenten 
kuluttua dokumentointihetkestä. Myös Takon kartonkitehtaan 
tallentaminen kannattaa tehdä nyt, koska tulevaisuudesta ei voi 
koskaan tietää.

– Takohan on sellainen erikoisuus, että se on keskellä kau
punkia ainoa vanha ja toimiva tehdas ja siksi hyvä aihe doku
mentaatiolle – onhan sen olemassaolo yleensäkin vähän ihme 
nykypäivänä. Että kuinka kauan se sitten on? Siksi on hyvä pistää 
talteen tämä ilmiö, kiteyttää Riitta Mustonen.

Museosakkilaiset seuraavat, millaista ääntä pituusleikkuri tuottaa 
leikatessaan valmiin konerullan asiakkaan mittojen mukaan.

kuva: leena ahonen

Kuuntele koneiden ääniä: 
www.workwithsounds.eu
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TYÖVÄEN-
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WERSTAS

Vanha päänäyttely leninin elämästä sekä 
leninistä ja suomesta avoinna 30.8.2015 asti, 
lenin-museo on suljettu 31.8.2015 alkaen. 
museo avataan uudistettuna kesällä 2016.

erikoisnäyttely 2015:
tampereen työväentalo 20.3.–30.8.2015
Tampereen työväentalolla on kokoonnuttu ja muutettu maailmaa 
jo 125 vuoden ajan. Talossa toimii myös suomen ainoa ammatti-
mainen työväenteatteri, yksi kansallisnäyttämöistämme.

avoinna joka päivä 
2.1.–31.5. kello 11-16
1.6.–30.8. kello 11-18
liput 6/4 euroa, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

leninmuseo
Hämeenpuisto 28, Tampere
puh. 010 420 9222
www.lenin.fi

TYkkÄÄ lenin-museosta Facebookissa
 

museo verkossa www.kuurojenmuseo.fi 

näyttelyt:
Carl oscar Malmin museohuone
tarinoita koulupolulta –30.8.2015
Mies myytin takana  Carl oscar Malm 21.9.2015–
näyttelyt avoinna pe 12–16 ja muina aikoina sopimuksen mukaan. 
VaPaa PÄÄsY.
Valkea talo, ilkantie 4, Helsinki

Kuurojen museo
info@kuurojenmuseo.fi
Postiosoite:
Työväenmuseo Werstas / kuurojen museo
Väinö linnan aukio 8
33210 Tampere

TYkkÄÄ kuurojen museosta Facebookissa
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näyttelyt 2015:

Feminismi  17.5.2015 
suomen ensimmäinen feminismiä käsittelevä näyttely kertoo 
liikkeen historiasta, mutta erityisesti lähimenneisyydestä ja 
feminismin merkityksestä tämän päivän suomessa.

afrikka Suomessa 29.4.8.11.2015
miten afrikkalaiset ovat muuttaneet suomea ja suoma-
laisuutta? näyttely suomen afrikkalaisyhteisöistä ja 
elämästä suomessa afrikkalaistaustaisten ihmisten 
kokemana.

Punainen tampere 11.6.23.8.2015
Työväenperintöä, tehtaita ja työtä, työväenkulttuuria ja työ-
väenliikkeen taisteluita sekä tavallisten tamperelaisten arkea 
teollisuuskaupungin sylissä ennen ja nyt.

taidetta neuvostomaasta 25.9.2015
lenin-museon taideaarteet ovat lenin-museon remontin 
ajan esillä Werstaalla. maalauksia, veistoksia, grafiikkaa 
ja julistetaidetta neuvostoliitosta.

Kauneimmat koulutaulut 4.12.2015 
mitä meille ennen opetettiin? kansakoulujen muisto-
rikkaimmat opetusvälineet loivat kuvaa niin kotimaasta 
kuin maailman eri kolkistakin, luonnosta, historiasta tai 
eri ammateista. näyttelyn opetustaulut ovat kuurojen 
museon kokoelmasta ja niitä on käytetty kuurojenkouluissa.

Meirän kaupunki
Työväen elämää ja omaehtoista toimintaa 1900-luvun suoma-
laisessa teollisuuskaupungissa. meirän kaupungista löydät 
niin osuuskaupan, museokirjapainon kuin työväentalonkin.

tekstiiliteollisuusmuseo
kankaita ja koneita tamperelaisesta tekstiiliteollisuudesta, 
työväkeä ja tehtaita, patjaraitaa ja ruutukuoseja vuosien 
takaa. Teemaosiossa seurataan tänä vuonna Puuvillatehtaiden 
myyntikonttorin Pmk:n kauppamatkustajan työtä.

Höyrykonemuseo
Jättiläismäinen höyrykone alkuperäisessä salissaan. 
näe ja koe suomen suurin pyörä!

avoinna ti-su 11-18, VaPaa PÄÄsY.
työväenmuseo Werstas
Väinö linnan aukio 8, Tampere
puh. 010 420 9220
www.tyovaenmuseo.fi

TYkkÄÄ Werstaasta Facebookissa

Tilaa uuTiskirJe verkkosivuiltamme niin saat 
joka kuukausi tietoa museon tapahtumista. 
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Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja teemme yhteistyötä erityisesti ammatti-
liittojen kanssa. Palvelemme puhelimitse numerossa 01019 5110 ma-pe 8-18 sekä osoitteessa www.turva.fi

Meillä on tutkitusti tyytyväisimmät vakuutusasiakkaat  
- jo kolmatta kertaa peräkkäin.

Asiakkaidemme mielestä meillä asioiminen on vaivatonta ja nopeaa. 
Vaalimme asiakassuhteitamme ja palkitsemme pitkäaikaisia asiakkaita 
alennuksilla. Tervetuloa Turvaan, vanhat ja uudet asiakkaat.

(EPSI Rating Asiakastyytyväisyystutkimus 2011, 2012, 2013)

Turvasta saat
erinomaista 

palvelua!  

Kolmas kerta 
toden sanoo:

195x215_Vauhtipyora_Epsi2013_122013.indd   1 12/9/2013   3:58:42 PM
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us        Vakuutusyhtiövertailussa1

EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten vakuutus-
yhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Olemme olleet jo 
neljä kertaa peräkkäin sijalla 1. Emme aio kuiten-
kaan ylpistyä, vaan aiomme olla luottamuksen ar-
voisia huomennakin. Jatkamme rehdillä ja reilulla 
linjallamme.

Olemme keskinäinen vakuutusyhtiö, joka merkit-
see edelleen sitä, että asiakkaat – eli vakuutuksen-
ottajat – omistavat Turvan. Ja jokaisen yrityksen 
tehtävä on hyödyttää omistajiaan. Meidänkin. Siksi 
käytämme kertyneet tuotot asiakkaidemme hyväk-
si. Tämä periaate näkyy kilpailukykyisinä hintoina, 
alennuksina, omistaja-asiakasetuina ja paranevi-
na palveluina. Tervetuloa Turvaan!

Tyytyväisimmät  
asiakkaat

2011          2012 2013           2014

Olemme asiakkaidemme omistama keskinäinen vakuutusyhtiö ja tarjoamme erityisesti ammattiliittojen jäsenille etuja 
ja räätälöityjä tuotteita. Palvelemme numerossa 01019 5110 ma–pe 8–18 sekä verkossa osoitteessa www.turva.fi


