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

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

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

Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere
puh tel +358 (0)10 420 9220
info@tyovaenmuseo.fi
www.tyovaenmuseo.fi

AVOINNA 
ti–su klo 11–18  
Open Tue–Sun 11 am–6 pm 

VAPAA PÄÄSY 
Free Admission 

Näyttelyopastukset talvikaudella 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15.

SULJETTU Closed 
1.1., 19.4., 22.4., 21.–23.6., 6.12., 24.–26.12.

Werstaalla myydään Museokorttia. 
Maksuvälineinä (Museokorttiin) käyvät 
Tyky-kunto seteli+ ja Tyky Online, Smartum 
kortti ja- seteli, ePassi sekä Virike Edenred 
seteli, kortti ja mobiili.
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Frenckell

Siperia

VÄINÖ LINNAN 
AUKIO

TYÖVÄEN
MUSEO

WERSTAS

FINLAYSONIN ALUE

HÄMEEN KIRJAPAINO OY

4041 0209
Painotuote

Kansikuva: Anne Lahtinen
Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Oy

Tykkää Werstaasta Face-
bookissa ja Instagramissa!

Eespäin 1919
Sisällissodan jälkeen vuodesta 1919 
lähtien alkoi työväestön elämä vähän 
kerrassaan palautua normaaliksi. Vasta 
itsenäistynyt, vaurastuva Suomi tarvitsi 
työntekijöitä uutta ja parempaa maata  
rakentamaan. Vaikka työväki kärsi sota-
traumoista ja sekasortoisista jälkiselvit-
telyistä, nousi se ahdingostaan ja katsoi 
eteenpäin. Yhteistoiminta vilkastui, ja 
kaikenlaisesta sivistykseen tähtäävästä 
toiminnasta tuli tärkeä osa työväen 
vapaa-aikaa. Työväen Sivistysliitto TSL 
perustettiin vuonna 1919 valtakunnal-
liseksi työväen sivistys- ja opintojärjes-
töksi. Lisäksi yleinen oppivelvollisuuskin 
saatiin Suomeen vuonna 1921, mikä avasi 
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia työ-
läislapsille. Näyttely Eespäin 1919 kertoo 
opinhaluisen työväestön elämästä 1920- 
ja 1930-luvulla valokuvin ja äänimaisemin. 
Kuvat ovat peräisin Työväenmuseo 
Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan 
Arkiston kokoelmista.

From 1919 Onwards
In 1919, the lives of the working class 
slowly began to go back to normal 
after the civil war. Newly independent 
and increasingly prosperous, Finland 
needed workers to help build a new 
and better state. Even though workers 
were still recovering from the war and 
struggling with its chaotic aftermath, 
they managed to push through the 
hardships and focus on the future. 
Cultural and educational activities 
became an important part of the 
labourers’ leisure time. Workers´ 
Educational Association WEA of 
Finland was established in 1919 as 
national education and study associa-
tion of workers.  In Finland, basic edu-
cation was made compulsory in 1921, 
which opened up new and exciting 
possibilities for the children of working 
class families. “From 1919 Onwards” 
portrays the life of the diligent working 
class in the 1920s and 1930s through 
photos and sound. The photos are from 
the collections of the Finnish Labour 
Museum Werstas, the Labour Archives 
and the People’s Archives.

15.2.–5.5.2019

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



Työmiehen lauantai   
Työmiehen lauantai on näyttely suoma-
laisen työkansan alkoholikulttuurista. 
Sata vuotta sitten 1919 viinan viettelyk-
siä yritettiin hillitä kieltolailla. Kieltolaki 
ongelmineen muodostaa lähtökohdan, 
mutta näyttelyssä taustoitetaan alko-
holikulttuuria 1800-luvun juomalakko-
liikkeenkin kera, joka oli työväenliikkeen 
radikaalia vastarintaa. Näyttely kertoo 
myös kotipolton vastaisesta taistelusta, 
keskioluen vapautumisesta vuonna 1969 
ruokakaupoissa myytäväksi sekä mai-
nonnan, päihdetyön ja EU-aikakauden 
vaikutuksista. Suomalaiset ovat suhtau-
tuneet aina intohimoisesti alkoholiin – 
joko puolesta tai vastaan – ja keskustelu 
on käynyt vilkkaana vuosikymmenestä 
toiseen. Oluen tarina kulkee näyttelyssä 
tärkeänä teemana, koska oluenjuonti on 
ollut myös työväen harrastus ammoisista 
ajoista lähtien.

Workman’s Saturday 
The “Workman’s Saturday” exhibition 
explores the alcohol culture of 
Finnish workers. A hundred years 
ago, the state aimed to reduce the 
temptations of alcohol by establishing 
a national prohibition act in 1919. The 
prohibition act and the problems it 
posed provide the starting point for 
the exhibition, however, the exhibition 
also explores the drinking strike of the 
19th century, the labour movement’s 
radical resistance to the prohibition 
of alcohol. The exhibition explores the 
fight against moonshine production, 
the introduction of medium-strength 
beer in grocery stores in 1969, and the 
effects of advertisement, social work 
related to substance abuse and the 
establishment of the European Union. 
Decade after decade, Finns have argued 
passionately over alcohol, both for and 
against it. The history of beer is one of 
the central themes in the exhibition, as 
drinking beer has always been part of 
the working-class culture.

30.5.2019–5.1.2020

Lastentarhan
opettajien tarina
Näyttely puhuu hyvän lapsuuden ja 
varhaiskasvatuksen puolesta ja juhlistaa 
sata vuotta täyttävää Lastentarhan-
opettajaliittoa. Tarinan keskeisissä roo-
leissa ovat lastentarhanopettajien työ 
yhteiskunnan muutosten pyörteissä ja 
elämä päiväkodeissa. Näyttelyn ajallinen 
kaari kantaa alkuvaiheista hyvinvointi-
valtion rakentamisen kautta nykypäi-
vään, sen säästötoimiin ja toisaalta 
tietotekniikan hyödyntämiseen. Vaikka 
esiin tulevat varhaiskasvatuksen viime 
vuosien ajankohtaiset kipupisteet sisä-
ilmaongelmia myöten, tarjoaa näyttely 
mukavia muistoja monen suomalaisen 
sukupolven kokemusmaailmasta. Koko 
perheelle suunnatussa näyttelyssä saa 
myös leikkiä.

The story of kinder
garten teachers
The exhibition highlights the importance 
of a good childhood and high-quality 
early childhood education, and celebrates 
the Kindergarten Teachers Union of 
Finland, which is almost one hundred 
years old. The exhibition explores 
everyday life in kindergartens and the 
work of kindergarten teachers in the 
face of societal changes. The timeline 
of the exhibition extends from the early 
development of the welfare state all the 
way up to the present day, the era of cost 
cuts and information technology. Even 
though the exhibition addresses current 
challenges in early childhood education, 
including recent problems with indoor 
air, it also explores the experiences and 
shares the cherished memories of several 
Finnish generations. The exhibition is 
intended for the whole family!

4.4.–8.12.2019



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

Esineet, kuvat, videot ja muistitieto 
avaavat uusia näkökulmia tavallisten 
ihmisten vapauteen. Vapauden tavoit-
telu saattaa joskus vaatia kovan hinnan. 
Punakaartilaisnaisen asepuku ja vanki-
leirien leivänkannikat kertovat vaikeista 
ajoista sata vuotta sitten 1918, kun sisäl-
lissota niitti kansaa. Kieltolain aikainen 

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

Vapauden museo on toiminnallinen 
ja kannustaa eläytymiseen. Kävijät 
voivat ikuistaa itsensä vaikkapa osana 
suurta mielenosoituskulkuetta. Lapset-
kin pääsevät laskemaan liukua entis-
ajan päiväkodissa. Vapauden museon 
sähköisillä äänestyspisteillä on mahdol-
lista ottaa kantaa vapauteen liittyviin 
kysymyksiin.

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

28.11.2017–10.1.2021

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

aineistoja ja tietoa 
työväenliikkeen tapahtumista.

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

Artefacts, images, videos and tradi-
tions provide new perspectives on the 
freedom and liberties of ordinary people. 
The pursuit of freedom can come with 
a price. The armour of a female Red 
Guard and the bread crusts in prison 
camps tell about the hard times one 
hundred years ago, when the Finnish 

Civil War of 1918 was tearing the nation 
apart. The moonshine equipment dating 
from the prohibition era and a maternity 
pack, mobility scooter and travel photo 
album from the 1970s represent the 
happier and freer times in the history 
of Finland.

The Museum of Liberty is an engaging 
museum, offering visitors insights into 
the history of Finland. Visitors can take 
pictures of themselves taking part in 
a protest march. Children can enjoy 
a slide of an old-time kindergarten. 
The Museum of Liberty also has elec-
tronic polling stations where visitors 
can vote on matters concerning free-
dom and rights.
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KUVA: MINNA KARHUNSAARI

KUVA: ULLA ROHUNEN

KUVA: KARI KALLIO

Osta Meirän kaupunki 
-näyttelyn opaskirja    
Werstaan kaupasta.

Buy Our Town 
exhibition guidebook 
at Werstas Shop.

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

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

KUVA: JYRKI KALLIO

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

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

Työnäytöksiä tapahtumapäivinä.
Katso lisää verkkosivuiltamme 
www.tyovaenmuseo.fi



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

KUVA: SUSANNA LYLY
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The Steam Engine 
Museum
A Sulzer steam engine that was used to 
produce power for the Finlayson cotton 
mill can still be seen in its original loca-
tion. This giant machine was taken into 
use in 1900 and remains the biggest 
steam engine ever used in Finland. Its 
output was 1,650 horse power and the 
flywheel has an impressive diameter of 
more than eight metres.

KUVA: MIKKO VARES
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HÖYRYKONE
MUSEO O P A S  

STEAM ENGINE 

MUSEUM G U I D E

Osta Höyrykone-
museon opaskirja 
Werstaan kaupasta.

Buy Steam Engine 
Museum guidebook 
at Werstas Shop.

Suomen 
puuvillateollisuus
Meirän kaupungin kadonneiden ammat-
tien joukosta löytyy myös puuvilla-
tehtaan työläinen Finlaysonin tehtaan 
raastinkoneen ja varsikutomakoneen 
äärestä. Puuvillatehtaan kutojat, liistaajat 
ja esikehrääjät saivat etsiä uutta työtä, 
kun kutominen loppui Tampereelta 
1990-luvun alussa. Viimeisenä sinnitteli 
Forssan tehdas, jossa kutomisesta luo-
vuttiin 1996 ja kankaiden painamisesta 
2009. 

Muistona vanhoista ajoista oleva 
raastinkone vuodelta 1824 on näyt-
telyn vanhin esine ja tehtaan perusta-
jan James Finlaysonin rakennuttama. 
Varsikutoma kone on kutonut kangasta 
1870-luvulta lähtien Plevna-nimisessä 
salissa. Suomalaisen puuvillateollisuu-
den historiasta, tehtaista ja työväestä 
kerrotaan laajasti multimediassa. Finlay-
sonin tehdas oli edelläkävijä, Suomen 
ensimmäinen, sittemmin myös suurin 
puuvillatehdas.

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

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



Muutoksen äänet
Muutoksen äänet -näyttely kertoo ääni-
maiseman keinoin, miltä Suomi kuulosti 
vuonna 2018. Komuutti-tilassa sijaitseva 
pienoisnäyttely esittelee Työväen museo 
Werstaan dokumentointityötä kansain-
välisessä Sounds of Changes -hankkeessa. 

Vuoden 2018 aikana tehdyistä ääni-
tyksistä on koostettu äänimaisemakol-
laasi. Teos on matka, joka alkaa Suomen 
maaseudulta ja kulkee erilaisten kulku-
välineiden siivittämänä toreille, massa-
tapahtumiin, työpaikoille ja harrastusten 
pariin. Matkan varrella käydään myös 
sivupoluilla menneen ajan Suomessa 
seuraamassa esimerkiksi kylä sepän 
työskentelyä ja kanteleensoittoa.

Sounds of Changes
“Sounds of Changes” explores the 
soundscape of Finland in 2018. The 
exhibition is based on documentary 
work conducted by the Labour Museum 
Werstas under the international 
“Sounds of Changes” project. The 
exhibition features a soundscape 
collage composed of various audio 
recordings collected during 2018. The 
exhibition is an acoustic journey that 
begins in the Finnish countryside and 
takes the visitor to town squares, public 
events, workplaces and recreational 
settings. The journey will also introduce 
you to the soundscapes of the past 
where you can hear the hammering 
of a blacksmith and the twanging of 
a Finnish zither.

Suosittu Finlaysonin 
opaskirja palaa 
uudistettuna 
painoksena. Lähde 
seikkailemaan 
Finlaysonin kujille!

The popular 
Finlayson area 
guide book comes 

back updated. Stroll around the alleys of 
the old cotton mill!

Werstaan 
museokauppa
Werstaan museokaupassa 
kannattaa piipahtaa usein, 
sillä alati uudistuva valikoima 
tarjoaa innostavia uutuuksia moniin 
tilanteisiin! Kiinnitämme huomiota 
tuotteiden eettisyyteen, suosimme 
lähialueiden osaamista ja pieniä 
valmistajia. Erityisesti museon omissa 
tuotteissa kukkii lempeä huumori. 
Olethan jo tutustunut Höyrykone-
museon omiin nimikko tuotteisiin ja 
Punainen Tampere -tuoteperheeseen?

Museum shop
Our museum shop pays attention 
to product aesthetics and favours 
local partners and smaller Finnish 
design brands. The museum’s own 
products are designed with a playful 
and humorous touch. Don’t forget to 
explore the products of the Steam 
Engine Museum and the Red Tampere 
product family!

MYÖS VERKOSSA!
Tilaa tuotteet suoraan kotiisi 

tai nouda Werstaalta.

ALSO ONLINE!
verkkokauppa.tyovaenmuseo.fi

Museokauppa 

avoinna joka 

päivä! 

Werstas Shop 

open every day!

Kuponkikoodilla TYÖVÄKI 
ensimmäisestä tilauksesta -15 %

FINLAYSONIN 
ALUE  
  
FINLAYSON 
AREA

ISBN

Finlaysonin alueella kohtaavat 

teollinen menneisyys ja 

dynaaminen nykypäivä. 

Finlayson oli aikanaan Suomen 

suurin tehdas. Peruskorjauksen 

jälkeen tehdas alue tarjoaa 

edelleen monia samoja 

näkymiä kuin 1800luvun 

lopulla. Tämä opaskirja on 

matkakumppanisi alueen 

vaiheisiin; ihmisiä, arkista 

työtä ja ilmiöitä unohtamatta.

Today industrial past and 

dynamic present face each 

other at the Finlayson mill area. 

The Finlayson mill was at the time 

the largest cotton mill in Finland. 

After renovation, the mill area offers 

many of the same cityscapes as 

in the late nineteenth century. 

This guidebook is your travelling 

companion in to the stages of the 

area – without forgetting people, 

everyday work and events.

Finlaysonin työntekijät tulossa töistä 

Satakunnankadun portista vuonna 1938. 

KUVA: VEIKKO KANNINEN, VAPRIIKIN KUVAARKISTO.

Finlayson's employees leaving work 

through the Satakunnankatu gate, 1938. 

PHOTO: VEIKKO KANNINEN, VAPRIIKKI PHOTO ARCHIVES.

F
 I N

 L
 A

 Y
 S

 O
 N

 I N
    A

 L
 U

 E
      F

 I N
 L

 A
 Y

 S
 O

 N
   A

  R
 E

 A
  

18.5.–25.8.2019

KUVA:JUHA JANTTONEN

KUVA:JUHA JANTTONEN
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Lasten leikkikauppa 
Osuusliike Vekara 
11.6.–11.8.2019
Lasten oma leikkikauppa tekee paluun 
yleisön pyynnöstä. Tule leikkimään 
kauppaleikkejä, kokeilemaan kassa-
konetta ja askartelemaan lisää 
tuotepakkauksia! Leikkikauppa on 
avoinna museon aukioloaikoina 
näyttelykerroksen Pajalla.

Tehtaantyttö Hilma 
lastenkierros 
26.6.–7.8.2019 ke klo 11
Koko perheen museokierroksella 
tutustutaan Finlaysonin tehdas-
alueeseen tehtaantyttö Hilman 
johdolla. Toiminnallisella kierroksella 
muun muassa hypätään ruutua 
ja kokeillaan, kuinka moni mahtuu 
tehtaalaisasuntoon. Kierros säästä 
riippuen joko sisä- tai ulkotiloissa. 
Kesto 45 min, liput 3 €/lapsi tai aik.
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Näyttelytoimintansa ohella Werstas 
tarjoaa omaleimaisia kokous- ja juhla-
tiloja. Vanha tehdasrakennus historial-
lisine ympäristöineen luo mahdollisuuden 
ainutlaatuiseen ja luovaan ilmapiiriin.
Kokouspäivän päätteeksi voi siirtyä 
viettämään iltajuhlaa Werstaan juhla-
tilaan Galleria Berteliin tai näyttely-
salissa sijaitsevalle Työväen talolle 
vaikkapa iltamahengessä. Kokouksen 
yhteyteen sopii myös virkistävä tauko 
tutustuen Finlaysonin elämään tehtaan-
tyttö Alman kanssa tai pikavisiitti 
mahtavan Sulzer-höyrykoneen luo!

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

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

Werstaan kokous ja juhlatilat

Pumpuliplikkain jäljillä 
27.6.–31.8.2019 to–la klo 15
Monipuolinen opastus Finlaysonin 
tehtaan historiaan. Sisältää käynnin 
Höyrykonemuseossa ja historiallisella
tehdasalueella. Kesto 1,5 h, liput 7/4 €.

Punainen Tampere 
30.6.–25.8.2019 su klo 15
Opastettu kävelykierros Tammerkosken, 
tehtaiden ja työväestön kaupungin 
synnystä ja kasvusta. Reitti Tammer-
kosken yläjuoksulta alajuoksulle. 
Kesto 1,5 h, liput 7/4 €.

Kesän ohjelma

OPASTUKSET

Työmiehen lauantai näyttely 
25.6.–28.8.2019 ti–ke klo 15
Viina mielen virvoittaa ja olut antaa 
voimaa!, sanoo vanha sananlasku. 
Kesän yleisöopastuksella tutustutaan 
suomalaiseen alkoholikulttuuriin 
1800-luvulta nykypäivään. Kierroksella 
selviää mm. miten kieltolakia kierrettiin 
ja kuinka keskikaljan vapautuminen 
muutti Suomea. Kesto 45 min, liput 5/3 €.

Lasten Finlayson 
tiistaisin 11.6.–6.8.2019 
Finlayson on myös lasten oma 
paikka. Alueella on monipuolista 
ohjelmaa perheille kesätiistaisin. 
Lasten Finlaysonin ohjelma on 
kokonaisuudessaan maksutonta.

KUVA: ANNE LAHTINEN



Tarhahommia
Toiminnallinen kierros lasten tarhan-
opettajista kertovassa näyttelyssä 
päiväkoti- ja eskariryhmille. Miten 
päivähoito ja leikit ovat muuttuneet 
sadan vuoden aikana? Vuonna 2019 
päiväkoti- ja eskariryhmille on 
tarjolla 40 maksutonta kierrosta 
näyttelyyn. Hauskan kierroksen 
kesto on noin 45 minuuttia.

Äänestä, lakkoile ja someta – 
kansalaisvaikuttaminen Suomessa
Opastettu kierros Vapauden museoon 
erilaisista kansalaisvaikuttamisen 
näkökulmista. Kierroksella pohditaan, 
miten ihmiset ovat itsenäisen Suomen 
historian aikana pyrkineet muuttamaan 
maailmaa, ja tutustutaan erilaisiin 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoihin. 
Suositellaan historian ja yhteiskuntaopin 
yläkoulu- ja lukioryhmille.

Werstas on monipuolinen oppimis-
ympäristö. Tarjoamme laadukkaita 
opetuspalveluita ja oppimateriaaleja. 
Lähtökohtana on oppimisen ja 
tekemisen ilo.

Tehtaantyttö Hilma
Alakoululaisten museokierroksella 
tutustutaan Finlaysonin tehdas-
alueeseen tehtaantyttö Hilman 
johdolla. Toiminnallisella kierroksella 
mm. hypätään ruutua ja kokeillaan, 
kuinka moni mahtuu tehtaalais-
asuntoon. Kierros säästä riippuen 
joko sisä- tai ulkotiloissa. Sopii 5–9 
-vuotiaille.

Arkielämää 1900luvulla
Kierros tehdaskaupungin työväen 
elämästä 1900-luvulla kertovaan 
Meirän kaupunki -näyttelyyn. Opastus 
on matka 1900-luvun kaupungin 
arkipäivään liikekadulle, kadonneiden 
ammattien jäljille ja vapaa-ajan 
viettoon työväentalolle. Kierroksella 
tarkastellaan hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittymistä laajana kokonaisuutena. 
Suositellaan yläkoulujen 
historianopetukseen.

Kouluille

Koululaisopastukset 30 €, kesto 45 min.
Lisätiedot ja varaukset: 
Asiakaspalveluvastaava 
Sanna Moskari, puh. 010 420 9221, 
sanna.moskari@tyovaenmuseo.fi

Tyovaenliike.fi
Verkkosivu tuo esiin työväen liikkeen 
vahvaa roolia Suomen yli sata vuotiaan 
historian eri vaiheissa. Sivu tuo historian 
lähelle lukijaa esittelemällä arkistojen 
kätköstä löytyviä aitoja lähteitä. 
Tyovaenliike.fi-sivustolla on myös 
arkistolähteitä ja tehtäviä historian 
kouluopetuksessa hyödynnettäväksi. 
Opetusmateriaalit käsittelevät vuotta 
1918. Lue lisää osoitteessa www.
tyovaenliike.fi/kouluille. Tyovaenliike.fi-
sivusto on toteutettu yhteistyössä 
Kansan Arkiston ja Työväen Arkiston 
kanssa. www.tyovaenliike.fi

GLOBAALIKASVATUS
MATERIAALEJA
Afrikka Suomessa 
opetusmateriaali
Globaalikasvatuksen aineisto 
yläkouluille ja lukioille. Osa tehtävistä 
sopii myös alakouluihin. Tuotettu 
yhteistyössä Maailmankoulun kanssa.

Juuret maailmalla, 
koti Suomessa
Opetuskäyttöön suunniteltu verkko-
näyttely, jossa 32 maahan muuttajaa 
kertoo elämäntarinansa.

Työväenmuseo Werstaan globaali-
kasvatusaineistot löytyvät osoitteesta 
www.tyovaenmuseo.fi/kouluille/
oppimateriaalit 

Mestariduunari
Työväenmuseo Werstas on myös 
ammattiin opiskelevien oma museo! 
Ammattiopiskeluun räätälöityyn 
toimintaan kuuluvat opastetut 
kierrokset sekä käytännön työpajat. 
Uutuutena museolla on sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoille suunnattu 
Kulkutaudeista elintasosairauksiin 
-kokonaisuus. Vuonna 2019 on 
varattavissa 30 maksutonta museo-
vierailua ammattiin opiskeleville. 
Katso tarkemmat tiedot nettisivuilta 
www.tyovaenmuseo.fi.

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

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

Tehtaantyttö Alma
Draamallinen tuokio, jossa puuvilla-
tehtaan työntekijä Alma kertoo tehdas-
työstä ja maailmanmenosta 1900-luvun 
alussa. Kesto 15 min. Hinta 90 euroa.

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

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

Maksuton yleisöopastus 
Werstaan näyttelyihin

talvikaudella lauantaisin 
ja sunnuntaisin klo 15. 

Tarkemmat tiedot 
verkkosivuiltamme.

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

Opastuksia voi tilata kaikkiin Werstaan 
näyttelyihin. 

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

Opastukset

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

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

K
U

V
A

: A
N

N
E

 L
A

H
T

IN
E

N

KUVA: ANNE LAHTINEN



19.2., 19.3., 16.4. ja 14.5. klo 17–18
Työväenkirjallisuuden lukupiiri

Muutokset mahdollisia. Katso ajankohtaiset tapahtuma-
tiedot verkkosivuiltamme ja seuraa myös Facebookia. 

8.3. Kansainvälinen naistenpäivä
 

19.3. Ensiilta: Minna & Fredrika

26.2.–3.3. Lasten Finlayson: 
talvilomapuuhaa perheille

18.5. Museoiden yö

8.8. Tapahtumien yö

12.–13.10. Lasten Finlayson: Lasten 
Werstas  koko perheen tapahtuma

13.11. Kieltolakiiltamat7.9. Työväenkirjallisuuden päivä

Tapahtumat 2019

12.9.–21.11. Kielletyt nautinnot 
luentosarja

29.9. Tampereen päivä

15.–20.10. Lasten Finlayson: 
syyslomapuuhaa perheille

1.12.2019–6.1.2020 Finlaysonin joulu

1.5. Werstaan vappu

12.2. Viittomakielen päivä

Werstaalla 

tapahtuu 

paljon ympäri 

vuoden.



Näyttelyt ja kokoelmat verkossa

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

Lisätietoja antaa yleisöpalvelupäällikkö 
Anne Lahtinen, puh. 010 420 9237 tai 
säh kö posti: anne.lahtinen@tyovaenmuseo.fi. 

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

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

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

@

Tule mukaan Työväenmuseo Werstaan toimintaan!

Irtisanottu perintö 
Werstaalla on vuoden 2018 ajan 
kerätty irtisanottujen kokemuksia sekä 
irtisanomisiin liittyviä esineitä. Kerättyjä 
esineitä ja niihin liittyviä tarinoita on nyt 
nähtävillä uudessa verkkonäyttelyssä 
Työväenliike.fi-sivustolla osoitteessa 
www.tyovaenliike.fi/irtisanottuperinto

Punaisten muistomerkit
Tietopankki, johon on koottu vuoden 
1918 punaisten hautoja, teloituspaikkoja 
ja muistomerkkejä. 
www.tyovaenliike.fi/punaisten-muisto
merkit/

Tykkää meistä Facebookissa 
ja Instagramissa!

 

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

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

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

Leipä Tampereella 
Verkkonäyttely tamperelaisten leipä-
kulttuurista. Toteutettu yhteistyössä 
Werstaan ja Vapriikin kesken.
www.vapriikki.net/leipatampereella

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



Tykkää Kuurojen museosta 
Facebookissa!

Lisätietoja: 
info@kuurojenmuseo.fi
www.kuurojenmuseo.fi

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

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

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

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

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

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

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

Kuurot kirjatyöntekijät 
Näyttely kertoo kirjapainoalalla 
työsken nelleistä kuuroista. Heitä on 
toiminut 1900-luvun alusta alkaen 
latojina, painajina, kirjansitojina, kemi-
grafeina ja graafikkoina. 1920-luvulla 
syntyivät ensimmäiset kuurojen omat 
kirjapainoalan yritykset. Näitä olivat 
kirjansitoja Oskar Wetzellin omistama 
kirjansitomo ja vuonna 1929 perustettu 
kuurojen oma kirjapaino Surdus. Tuolloin 
kuuroille oli vain vähän ammattiopetus-
ta saatavilla, niinpä Wetzellin sitomo ja 
Surdus järjestivät kuuroille myös kirja-
painoalan oppi sopimuskoulutusta, Surdus 
aina 1970-luvulle saakka. 

30.9.2019–4.9.2020

–6.9.2019

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

Deaf printing industry 
workers
The exhibition tells about deaf printing 
industry workers who have worked as 
typesetters, printers, bookbinders, 
chemigraphers and graphic artists since 
the early 1900s. The first printing industry 
companies for the deaf were founded in 
the 1920s, including the bindery owned 
by Oskar Wetzell, and printing house 
Surdus, founded in 1929. At that time, 
deaf people had limited opportunities 
for professional training, so Wetzell’s 
bindery and Surdus offered printing 
apprenticeships to the deaf. Surdus of-
fered apprenticeships up until the 1970s. 



Matka halki neuvostohistorian 
draamaopastus
Elämyksellinen kierros Lenin-museossa 
vie osallistujat historiallisen matka oppaan 
johdolla Suomen ja Neuvos toliiton his-
torian vaiheisiin kokemaan jännittäviä 
ja viihdyttäviä hetkiä halki kuohuvan 
1900-luvun. Kesto 30 min. Hinta 105 € + 
museon pääsymaksu, max. 25 hlöä.

Työväentalon Eino 
draamaopastus
Draamallinen tuokio, jossa työväentalon 
vahtimestari kertoo Tampereen työ-
väen yhdistyksen talon värikkäästä 
historiasta sekä Lenin-museon 
tulemisesta taloon 70 vuotta sitten. 
Kesto 15 min, hinta 90 €.

Opastusten varaukset ja lisätiedot:
Asiakaspalveluvastaava 
Kamilla Kilponen
p. 010 420 9269
kamilla.kilponen@tyovaenmuseo.fi

Opastukset

Opastukset ennakkotilauksesta ryhmille, 
opastuskielinä suomi, englanti ja venäjä.

Opastettu kierros 
Leninmuseoon
Tutustuminen oppaan johdolla ainut-
laatuiseen Lenin-museoon. Miten 
Leninin ja Stalinin kohtaaminen muutti 
maailmanhistoriaa ja millaisia seurauksia 
sillä oli niin Suomessa kuin itärajan 
takanakin? Kesto 45 min. Hinta 80 € + 
museon pääsymaksu, max. 25 hlöä.

Talvikaudella 2019 yleisöopastus 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 14.

Opastus sisältyy pääsylipun hintaan. 

Kesän yleisöopastukset

Yleisöopastus 
Joka päivä 3.6.–31.8.2019 klo 14
Tutustuminen oppaan johdolla uuteen ja 
erilaiseen Lenin-museoon. Miten Leninin 
ja Stalinin kohtaaminen muutti maailman-
historiaa ja millaisia seurauksia sillä oli 
niin Suomessa kuin itärajan takanakin? 
Kesto 45 min. Sisältyy pääsylipun hintaan.
Huom. Lenin-museo on suljettu 21.–
23.6.2019

The Lenin Museum tour 
6.7.–1.9.2019 Sat & Sun 4 pm
Take a guided tour to the new Lenin 
Museum and find out the unique story 
of the place. Tour takes 45 minutes 
and is included in the ticket price.

Opastettu kierros Leninmuseoon 
Kierroksella perehdytään demokratiaan 
tutustumalla Suomen ja Venäjän/Neu-
vosto  liiton yhteiskuntien kehitykseen 
1900-luvulla. Sopii yläkoulujen ja lukioiden 
opetukseen. Vuonna 2019 on tarjolla 30 
maksutonta museokierrosta koululais-
ryhmille. Muissa tapauksissa kierroksen 
hinta on 30 € ja sisäänpääsy museoon 
ilmainen. Kierroksen kesto on 45 min. 

Kouluille

Museokorttiklubi
Kansainvälinen naistenpäivä
Yuri´s Night

Kansainvälinen museopäivä

Museoiden yö

Tapahtumien yö

Mustan nauhan päivä

Tampereen päivä

Tapahtumat

Yksityistilaisuudet
Lenin-museota vuokrataan myös 
yksityis tilaisuuksiin aukioloaikojen 
ulkopuolella. Noin 25 henkilöä voi 
viettää Lenin-museon tunnelmal-
lisissa tiloissa nostalgisen illallis-
tilaisuuden vaikkapa kansojen välisen 
ystävyyden hengessä. Isommalle 
joukolle Lenin-museon tilat sopivat 
cocktailtyyppisen tilaisuuden jär-

jestämiseen. Näyttelyyn tutustuminen 
tarjoaa mielenkiintoiset ja historial-
liset puitteet vaikkapa kansain välisten 
kongressien ilta tilaisuuksiin. 
Maukkaista ruoka tarjoiluista vastaa 
catering-yhteistyökumppanimme. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää! 
Lisätiedot ja varaukset: 
p. 010 420 9269, lenin@lenin.fi

25.1. 
8.3. 

12.4. 

18.5. 

18.5. 

8.8. 

23.8. 

29.9. 



nan viimeisistä hen käyksistä Putinin 
Venäjään ja EU-Suomeen.  

Lenin-museossa on kesäkuusta 2019 
lähtien erityisteemana sosialistinen 
lapsuus. Näyttelyssä sosialistisen 
lapsuuden eläneet ihmiset kertovat 
kokemuksistaan kylmän sodan 
maailmassa. Teemaa syvennetään 
lasten piirustusten ja leikkikalujen 
sekä musiikin ja elokuvan avulla. 

Museosali Tampereen työväentalolla 
tunnetaan Neuvostoliiton alkukotina, 
jossa Venäjän vallankumoukselliset 
Vladimir Lenin ja Josif Stalin tapasivat 
toisensa ensimmäistä kertaa.  Vuoden 1905 
tapaamisella oli maailmanhistorialliset 
seuraukset: kaksikko päätti tehdä Venäjän 
vallanku mouksen, perustaa Neuvostoliiton 
ja antaa Suomen itsenäistyä.

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

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

KUVA: OLLIPEKKA LATVALA

Leninmuseo

to Putin's Russia and EU-era Finland.  
From June onwards the changing the-
me at the Lenin Museum is socialistic 
childhood. The exhibition tells about the 
experiences of some people who spend 
their childhood in the people´s democ-
racies and in the world of the Cold War. 
The theme is deepened with music, 
film, children’s drawings and toys.

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

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

The exhibition looks at political and 
economic events on both sides of the 
border and how they affected everyday 
life. The exhibition's themes shed light 
on topics such as the gulag archipelago 
and its endless human tragedies, finlan-
disation from a hindsight perspective 
and the liberating effects of the pere-
stroika. The time scale reaches from 
the last breaths of the Russian Empire 

The Lenin Museum



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

Avoinna Open
1.9.–31.5. ti–su 11–17
1 Sep–31 May Tue–Sun 11 am–5 pm 
1.6.–31.8. joka päivä 11-18
1st Jun–31 Aug daily 11 am–6 pm

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

Sisäänpääsy Museokortilla! 
Maksuvälineenä käyvät myös 

Tyky-Kunto seteli+ ja Tyky-Online, Smartum-
kortti ja -seteli, ePassi sekä Virike Edenred 
seteli, kortti ja mobiili.

Suljettu Closed 1.1., 19.4., 22.4., 1.5., 
21.–23.6., 6.12., 24.–26.12.2019.

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

Lenin-museo sijaitsee Tampereen 
työväen talolla Hämeenpuistossa. 
The Lenin Museum is situated at 
the Workers’ Hall of Tampere.

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

LENIN
MUSEO
LENIN
MUSEO
LENIN
MUSEO

HÄMEENKATU

A
L

E
K

S
IS

 K
IV

E
N

 K
A

T
U

HÄMEENKATU

HALLITUSKATU

SATAMAKATU

PIRKANKATU

SATAKUNNANKATU

KESKUSTORI

FRENCKELL

LAUKON
TORI

PYYNIKIN 
KIRKKOPUISTO

TA
M

M
E

R
K

O
S

K
I

H
Ä

M
E

E
N

P
U

IS
T

O

KOSKI
PUISTO

KIRJASTON
PUISTO

TYÖVÄEN
MUSEO

WERSTAS

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

Tykkää Lenin-museosta 
Facebookissa ja Instagramissa!

Kuponkikoodilla TYÖVÄKI 
ensimmäisestä tilauksesta -15 %.

Museokauppa myös verkossa. 
Museum Shop ONLINE

 verkkokauppa.lenin.fi

Museokauppa
Ainutlaatuinen museokauppamme 
tarjoaa sinulle inspiroivan valikoiman 
slaavilaista estetiikkaa kirpeällä 
neu vosto  twistillä ryyditettynä. Tutustu 
myös kiinnostavaan kirja valikoimaamme!

Museum Shop
Our museum shop offers an inspiring 
selection of Slavic aesthetics with a 
Soviet twist. Don’t forget to check out 
our fascinating book selection!

KUVA: MIRJAMI VERTAINEN
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