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I MONIPUOLINEN OMA APU
Työväenliike sanana on totuttu yhdistämään vasemmistolaiseen puoluepolitiikkaan
ja ammattiyhdistysliikkeeseen, mutta se on merkinnyt yli vuosisadan ajan myös
heikompiosaisten edunvalvojaa ja auttajaa. Työväenliike on omalta osaltaan osallistunut hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen luomalla uraauurtavia palveluja,
joista nykypäivän yhteiskunta rakentuu. Tämä suomalaisen työväenliikkeen monipuolista sosiaalista toimintaa esittelevä selvitys keskittyy kokoamaan ja avaamaan
liikkeen piiriin kuuluneiden tai siitä lähtöisin olevien järjestöjen ja yhteisöjen
toimintaa. Sen tarkoitus on luoda kuva toimintakentän laajuudesta ja toimia järjestöjen ja yhteisöjen hakuteoksena. Huomiota kiinnitetään erityisesti erilaisten
avustusjärjestöjen ja yhdistysten toimintaan, ja niiden vaiheita seurataan nykypäivään. Selvitys kokoaa työväenliikkeen yli satavuotisen historian aktiiviset toimijat
yhteen ja tarjoaa toivottavasti myös ideoita uusiin opinnäytteisiin.
Suurin osa sosiaalisen avun tarjoajista 1800-luvulla oli hyväntekeväisyysjärjestöjä ja tehtaiden omistajia. Yrjö-Sakari Yrjö-Koskinen totesi jo vuonna 1874, että
tehdastyöläisen hyvinvointi vaikutti koko yhteiskuntaan ja hyödyttäisi myös teollisuustyönantajaa. Tapa pitää huolta työntekijöistä juontui maatalousyhteiskunnasta, jossa isäntä huolehti palkollisistaan näiden palvelusvuoden aikana. Teollistumisen myötä kaupungit täyttyivät työläisistä, jotka olivat vailla isännän tarjoamaa
turvaa. Tehtaanomistajat ottivat tehtävän pitää huolta työntekijöistään. Tämä piti
sisällään niin taloudellisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin, joita edistämään perustettiin muun muassa tehdaskassoja, lomasiirtoloita ja tehdassoittokuntia. Työväenliikkeen nousu 1800-luvun lopulla ja teollisuustyöväestön kasvu kaupungeissa
johti ajatukseen kehittää työväestölle oman aatteen mukaisia sosiaalisia palveluja
ja toimintaa. Työläiset halusivat pois tehtaanomistajien ja valtaapitävien kontrollin
ja määräysvallan alta. Työväestö alkoi tarjota oma-avun muotoja, jotka eivät tulleet
ylhäältä annettuina vaan perustuivat vastavuoroisuuteen.
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Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Arpajaiset Lopen Jokiniemen työväenyhdistyksen talolla vuonna 1926. Työväenliikkeessä
totuttiin järjestämään asioita talkoo- ja vapaaehtoistyöllä. Myös iltamilla ja arpajaisilla
kerättiin varoja erilaiseen toimintaan ja avustuksiin. Työväen- ja kansantalot rakennettiin
pitkälti talkootyöllä. Ne tarjosivat työläisille paikan järjestää kokouksia ja tilaisuuksia.

Työväen oma-apuun on luettu muun muassa naapuriapu, muu lähiapu, avustuskassat, lakkorahastot, kulutusosuuskunnat, työväen säästökassat sekä osittain
ammatilliset järjestöt ja työväenyhdistykset. Näiden lisäksi perustettiin soittokuntia, kirjastoja, opistoja, urheiluseuroja, lomasiirtoloita ja -koteja lapsille ja äideille
sekä muuta monipuolista työväenliikkeen toimintaan sitovaa ohjelmaa, kuten
valistustilaisuuksia ja luentoja. Työväenliikkeen sisällä erityisesti työläisnaiset
alkoivat huolehtia heikompiosaisista. Naiset toimivat työväen raittius-, nais- ja
vapaa-ajanjärjestöissä ja aloittivat laajan ja aktiivisen huoltotyön lasten, äitien ja
vanhusten parissa monien muiden naisjärjestöjen esimerkkiä noudattaen. Kyse ei
ollut enää 1800-luvulle ominaisesta hyväntekeväisyydestä. Sosialidemokraattisen
Työläisnaisliiton myötä siitä tuli yksityistä huoltotoimintaa, johon otettiin mallia
ulkomailta asti. Myöhemmin siitä tuli esikuva julkiselle huoltotoiminnalle.

Joensuussa vuonna 1913 perustetun
Osuusliike Oma-Avun paperipussi.

useo Werst

aan kokoel

mat

Monet eläkeläiset ja ammattiliittoon kuuluvat käyttävät tietämättään alun perin
työväenliikkeen sosiaalisesta toiminnasta lähtöisin olevia palveluja. Esimerkiksi Hyvinvointilomat ry ja Solaris-Lomat ry järjestävät monien työväenliikkeestä lähtöisin olevien järjestöjen puolesta tuettuja lomia vähävaraisille lapsiperheille, eläkeläisille ja erityisryhmille. Työväen raittiusyhdistykset ovat liittyneet yhteiskunnan
muutosten myötä ehkäisevää päihdetyötä tekevään EHYT ry:hyn. Tuetut lomat,
nuorisojärjestöt kuten Nuoret Kotkat ja Pinskut, jokaisen tuntemat työväen- ja kansanopistot, säätiöt, museot ja urheiluseurat ovat vain muutamia esimerkkejä siitä
valtavasta työväenliikkeen sosiaalisen toiminnan kirjosta, jota olemme tottuneet
pitämään itsestään selvänä. Vaikka monet työväenliikkeen suurimmat toimijat, kuten esimerkiksi edistysmielinen osuustoiminta, ovat
menettäneet entisen asemansa, on tuttuja toimijoita silti edelleen kentällä. Yli satavuotias
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva jatkaa yhteistyötään ammattiyhdistysliikkeen kanssa
ja Osuuskunta Tradeka jatkaa E-liikkeen
perintöä. Osuuskunta Tradeka tukee liiketoimintojen ohella yleishyödyllisiä hankkeita ja on perustanut kaksi apurahoja jakavaa säätiötä. Työväen avun perinne loi
maahamme laajan järjestöjen verkoston,
josta moni saa vastedeskin iloa ja apua.

Työväenm

Sosialidemokraattinen puolue ja ammattiyhdistysliike tukivat työväestön parissa tehtävää sosiaalista työtä ja puolue pyrki eduskuntatyössään saamaan valtiolta
rahoitusta toiminnan toteuttamiseen ja edistämään sosiaalilainsäädännön kehittämistä. Myös kuntia haluttiin tukemaan paikallistason sosiaalista toimintaa. Omat
haasteensa sosiaalisen toiminnan toteuttamiseen myöhemmin toi työväenliikkeen
jakautuminen sosiaalidemokraattien, kansandemokraattien ja kommunistien ryhmiin. Ammattiyhdistysliikkeen nousu puolestaan toi aikanaan paljon asiakkaita ja
jäseniä muun muassa lomahuoltoon ja vakuutusyhtiöihin.
1900-luvun vaihteessa yhdistykset toimivat erityisesti niillä aloilla, mihin julkinen valta ja sen palvelut eivät vielä ulottuneet. Kunnat avustivat ennemmin yhdistyksiä kuin laajensivat omia palvelujaan. Silti työväenliike painotti juuri kuntien
ja valtiovallan vastuuta hyvinvointipalveluiden tuottajana. Tässä onkin mielestäni
nähtävissä ristiriita valtiojohtoisten sosiaalipalvelujen ja työväen oma-avun välillä. Työväenliike päätti kompromissina tarjota itse ne puuttuvat sosiaalisen avun
muodot, joita valtio ja kunnat eivät tarjonneet. Myöhemmin sosiaalipalvelujen parannuttua huimasti kyseiset avun muodot jäivät joko tarpeettomiksi tai toimivat
valtionavun kautta ja ostopalveluina julkisia sosiaalipalveluita täydentäen.
Työväenliikkeen sosiaalinen toiminta on tarkoittanut konkreettista apua ja
etuja työväestölle ja vähävaraisille. Se on merkinnyt yhteisöllisyyttä ja koonnut
työläiset yhteen yhteisen hyvän merkeissä. Se on merkinnyt myös vallan ottamista
omiin käsiin kunnes valtio ja kunnat tarjoaisivat vastaavat palvelut. Monet työväen
oman sosiaalisen toiminnan järjestöt ovat jatkaneet elämäänsä irtautuen työväenliikkeestä palvellakseen yleishyödyllisinä ja valtakunnallisina järjestöinä. Tästä
hyvä esimerkki on sitoutumaton ja riippumaton Kuluttajaliitto ry, joka sai alkunsa Kotineuvontaliittona vuonna 1957 Sosialidemokraattisen Naisliiton aloitteesta.
Myös muut naisliiton toiminnasta lähtöisin alkaneet järjestöt eriytyivät omiksi liitoikseen. Vuodesta 1980 lähtien Lomakotien Liittona tunnettu Äitien Lomahuolto
ry perustettiin vuonna 1951 ja nykyperheitä tukeva Ensi- ja turvakotien liitto (ent.
Ensi Kotien Liitto) vuonna 1945. Myös merkittävää vanhustyötä tekevä Vanhusja lähimmäispalvelujen Liitto eriytettiin aikanaan naisliitosta perustamalla Koteja
Vanhuksille ry vuonna 1953. Paljon hyvää työtä tehdään myös avustusjärjestöissä
kuten Solidaarisuus -kehitysyhteistyöjärjestössä, Suomen Pakolaisavussa, Kansanvälinen Solidaarisuustyö ry:ssä ja Spartacus-säätiössä.
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Nykypäivän yhteisöllisyyttä edustaa Yhteismaa ry:n Nappi Naapuri
-toiminta, jossa voi ilmoittaa omasta halukkuudestaan antaa tai
vastaanottaa naapuriapua. Kuvassa toiminnan pyörittäjä Pauliina
Seppälä auttaa tyttärensä kanssa naapurin koirien ulkoilutuksessa
Helsingissä kesällä 2016. Osuuskunta Tradeka tukee toimintaa.

Anne Lahtinen. Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto.
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II TYÖVÄENLIIKKEEN SOSIAALISEN AVUN
MUODOT JA VIRKISTYSTOIMINTA
Tehdas- ja työväenkassojen, avustusrenkaiden sekä köyhäinhoidon merkitys työväen sosiaaliturvan järjestämisessä oli merkittävä toisen maailmansodan päättymiseen saakka. Yhteiskunta tarjosi sitä ennen omien henkilökohtaisten turvaverkkojen pettäessä vaihtoehtona vain köyhäinapua, joka ei ollut nimensä mukaisesti
avustus vaan pikemminkin laina. Köyhäinapuun turvautuminen merkitsi alistumista myös köyhäinhoitohallituksen holhoukseen ja päätäntävaltaan. Avunsaaja
menetti samalla myös äänioikeutensa. Työväen omalle sosiaaliselle avulle oli tilausta, ja monenlaisia keinoja sen järjestämiseksi keksittiinkin. Työväenliike on
järjestänyt omilleen erilaisia keräyksiä, avustuskassoja, talkoita, huoltotoimintaa
ja valistusta vapaaehtoistyön muodossa. Taustalla on ollut myös halu edistää työväen omia sosiaalisen avun muotoja, jolloin riippuvuus porvariston hyväntekeväisyydestä on vähentynyt. Samalla annettu sosiaalinen apu on ollut vertaistukea
työväenaatteella ja valistuksella ryyditettynä. Tavoite on ollut sivistää, kannustaa
ja tukea työväkeä omatoimisuuteen konkreettisen avun ohella. Yhteiset keräykset
hätääkärsiville punaorvoille ja talkoot työväentalojen rakentamiseksi ovat yhdistäneet työväenluokkaa. Sosialidemokraattinen naisliitto on osaltaan ollut edelläkävijänä näyttämässä suuntaa yhteiskunnan sosiaaliturvalle monipuolisen sosiaalisen
avun tarjoajana.

AVUSTUSKASSAT
Ei ole sattumaa, että juuri avustuskassat olivat ensimmäisiä tehdastyöväen yhteistoiminnan muotoja ja osa joukkoliikettä 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa. Ne
yrittivät korvata puuttuvan yhteiskunnallisen turvaverkon. Ennen vuonna 1879
säädettyä elinkeinovapautta tehtaan työntekijä oli vuosipalkollisena tehtaanomistajan eli isännän holhouksessa ja sidottuna vuodeksi tai puoleksi vuodeksi tämän

palvelukseen. Tästä syystä avustuskassat eivät aluksi voineet olla työväen oma-avun
luonteista, vaan olivat lähtöisin työnantajasta. Tehtaanomistajilla oli, kuten muillakin isännillä, velvollisuus tarjota työntekijöilleen ja näiden perheille ruoka ja asunto sekä turvata heidät myös sairauden ja työkyvyttömyyden varalta. Työntekijä ei
saanut palvelusvuotensa aikana joutua vaivaishoidon tarvitsijaksi. Pitkäaikaisessa palveluksessa olleille työntekijöille isännän piti tarjota myös vanhuudenturva.
Tehtaanomistajat perustivat 1800-luvulla työväenasuntoja, pesutupia, ruokaloita,
sairashuoneita, kouluja, kirjastoja ja kirkkoja työntekijöilleen. Työnantajat tukivat
myös juuri perustettuja työväen omia avustuskassoja. Yhteisöt perustivat sairaus-,
hautausapu-, eläke-, eroavustus- ja työttömyyskassoja sekä täydentäviä avustusrenkaita turvaamaan jäsentensä elämää ilman voitontavoittelutarkoitusta. Ennen
teollistumista kaupungeissa kauppiailla ja työmiehillä oli omat apukassat ja rautaruukeilla seppienkassat.
Teollistumisen ja kaupunkien kasvavan tehdastyöväestön tarpeesta syntyi uudentyyppiset avustuskassat eli tehdaskassat. Ensimmäinen tehdaskassa oli vuonna 1846 perustettu Finlaysonin puuvillatehtaan työväen sairaus- ja eläkekassa.
Kuuluminen tehdaskassaan oli pakollista tehtaan työntekijöille. Ne muodostivat
1880-luvun lopussa suurimman kassaryhmän, joka tarjosi jäsenilleen monipuolisesti sairaus- ja hautausapua sekä eläkkeitä. Tehdaskassat rajasivat kuitenkin jäsenensä tehdaskohtaisesti, ja jos jäsen erosi tai erotettiin tehtaasta, menetti hän
samalla kassajäsenyytensä, maksamansa maksut ja oikeuden avustuksiin. Tämän
vuoksi 1800-luvun lopulta alkaen alettiin perustaa myös yleisiä työväenkassoja ja
avustusrenkaita, joihin liittyminen ei ollut pakollista ja rajattua, vaan niihin saattoi
liittyä kuka tahansa paikkakuntalainen. Naiset saivat pienempiä avustuksia kuin
miehet, sillä avustusten suuruus oli sidottu sukupuoleen ja perheellisyyteen. Työntekijät osallistuivat oman sairausajan ja vanhuuden turvan rahoitukseen, mikä sopi
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mainiosti työnantajalle. Koko työyhteisö myös vahti avustuksien oikeudenmukaista
ja tarpeellista käyttöä, jolloin turhia sairauspäiviä ei tullut. 1880-luvun lopulla tehdaskassoihin kuului 40 prosenttia ja 1920-luvun alussa jo 60 prosenttia kaikista
maan teollisuustyöntekijöistä.

sien maksamisesta jäsenistölleen. Jäsenten sosiaaliturva oli näin parempi kuin
muulla väestöllä. Myöhemmin avustuskassat ovat säilyttäneet asemansa yhteiskunnan tarjoaman sosiaaliturvan täydentäjinä. Esimerkiksi työpaikkakohtaiset
sairaus- ja eläkekassat ovat edelleen hyvä lisä työntekijän toimeentuloon.

Työväenkassat ja -renkaat
Työntekijät alkoivat perustaa omia kassojaan 1870-luvulta alkaen, mutta työnantajan kanssa tehtiin pitkään yhteistyötä. Vuonna 1879 säädetty elinkeinovapaus teki
avustuskassatoiminnasta yhä selvemmin työväen omaehtoista toimintaa. Työväestön järjestäytyminen 1800-luvun lopulta lähtien huipentui vuoden 1905 suurlakkoon. Samaan aikaan myös tehtaanpatruunoiden ja tehdasyhdyskuntien aika alkoi
olla ohi, ja yhtiöt muuttuivat yleisesti liikejohdollisiksi. Suuret tehtaat saivat omat
työntekijöiden ammattiosastonsa. Tämä kaikki johti työnantajien ja työntekijöiden
välien kiristymiseen ja lopetti joksikin aikaa tehtaan lahjoitukset avustuskassoihin.
Tehdaskassat muuttuivat yhä enemmän työväen hallitsemiksi. Kassoja perustivat
myös työväenyhdistykset, raittiusseurat ja ammattiosastot. Yleisiä työväenkassoja
ei ollut paljon, koska kaupungit olivat pieniä ja suljetuissa tehdasyhteisöissä usein
omat avustuskassansa. Yleiset työväenkassat myönsivät sairaus- ja hautausavustuksia. Ensimmäiset avustusrenkaat perustettiin 1800-luvun lopulla, ja ne olivat
yksi avustuskassojen muoto. Avustusrenkaan idea oli toimia sairauskassan saadun avustuksen täydentäjänä. Renkaan jäsenet maksoivat jälkikäteen summan,
mikä oli kulunut avustuksiin. Tehdastyöväki perusti osastoittain tehdasrenkaita,
ammattiryhmät ja -osastot perustivat omia ammattirenkaita ja lisäksi perustettiin
työväen yleisiä avustusrenkaita. Erityisesti naiset liittyivät 1900-luvun alussa yleisiin työväenkassoihin ja yleisiin avustusrenkaisiin, sillä monet tehdasrenkaat eivät
huolineet naisia jäsenikseen. Yleisin avustusmuoto oli hautausavustus, mutta monet avustusrenkaat myönsivät sairaus- ja eroavustuksia.
Kansaneläkejärjestelmä saatiin aikaan vuonna 1939, mutta eläkkeitä alettiin
maksaa vasta 1940-luvulla. Sairausvakuutuslaki tuli voimaan vuonna 1964, mikä
oli valtava parannus niille, jotka eivät olleet kuuluneet työpaikan sairausvakuutuskassaan tai hankkineet henkilökohtaista sairausvakuutusta. Sairaskassat kuitenkin jatkoivat toimintaansa työpaikkakassoina, jotka huolehtivat sairausvakuutusetuuk-
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Kansan Arkisto. Kuvaaja Yrjö Lintunen.

Kulttuuritalon rakennustalkoot muuttuivat lusikkatalkoiksi, joiden aikana vuoden 1956
yleislakkoon osallistuneet rakennustyöläiset saivat ilmaisia aterioita. Lakkojen aikana
työntekijöiden palkka jäi saamatta, joten tuolloin tarvittiin avustuskassojen tarjoamien
avustusten lisäksi ruoka-apua. Työväenliikkeen vapaaehtoiset tukivat lakkoilijoita ilmaisella
ruokailulla, jolloin lakkoa ei tarvinnut lopettaa ennen kuin tavoite oli saavutettu.

Sairaus-, hautausapu-, eläke-,
työttömyys-, eroavustus-,
lakkokassat ja -ruokinnat,
avustusrenkaat
Helsingin työväenyhdistyksen yleinen sairas- ja
hautauskassa (1885-?).
Vanhin työväenyhdistyksen
sairaskassa.

Kansan Arkisto

Pasilan konepajan lakkotoimikunta
vuoden 1956 yleislakon aikana.
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AVUSTUKSET, TALKOOT, ARPAJAISET
JA KERÄYKSET

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Suomen Työväen Järjestönuorten liiton perustama punaorpokoti Lahdessa 29.7.1928. Monia
kunnallisia lastenkoteja, -tarhoja ja -seimiä perustettiin sisällissodan jälkeen valtionavustuksien
turvin. Monet jatkoivat toimintaansa punaorpojen avustustoiminnan loputtua. Monet yksityiset
punaorpojen lastenkodit lopettivat toimintansa.

Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto keräsi varoja
punaorpotyöhön vuonna 1921 Ola Fogelbergin suunnittelemalla ”Turvattomien päivän merkillä”. Punaorpokeräyksiä järjestettiin vielä 1920-luvulla, ja niiden
organisointiin osallistui myöhemmin Työväenjärjestöjen
avustustoimikunta ja Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto. Naisliitto keräsi varoja myymällä merkkien ohella
lehteä ja järjestämällä turvattomien päivää syyskuussa.
Työväenmuseo Werst aan kokoelmat
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Kenties suurin työväenliikkeen organisoima avustustoiminta oli sisällissodassa punaorvoiksi ja -leskiksi jääneiden avustaminen. Pian sisällissodan loputtua perustettiin Suomen työläisten avustuskomitea ja paikallisia avustustoimikuntia hankkimaan varoja punaorpojen hyväksi kesällä ja syksyllä 1918.
Avuntarvitsijoita oli yli 43 000 henkilöä 12 900 perheestä. Valtio oli päättänyt
tukea suoraan vain valkoisten leskiä ja orpoja eläkkeellä. Tämä pakotti työväenliikkeen toimimaan alussa nopeasti. Myöhemmin kunnat ottivat punaorpojen huollon hoitaakseen. Valtio antoi kyllä punaorpojen huoltamiseen varoja,
mutta kunnat, yhdistykset, erilaiset seurat ja järjestöt huolehtivat käytännössä
näiden avustusten jakamisesta. Valtion ajatuksena oli järjestää punaorpojen
avustustyö yksityisten ihmisten ja hyvänteväisyysjärjestöjen kautta. Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton avustustyö jatkui 1920-luvun puoliväliin
asti, jolloin vastuu punaorvoista siirtyi paikallisosastojen, kuntien ja valtion
vastuulle. Valtion päätöstä punaorpojen sijoittamisesta valkoisten perheisiin
Pohjanmaalle vastustettiin. Työläisnaisliitto vaati myös punaleskille oikeutta
eläkkeeseen 1920-luvulla. Vuonna 1919 sosiaalihallitus taipui kehittämään kotihoidon tukemista ja suosimaan lastenkoteja.
Avustuksia on kerätty niin poliittisille vangeille kuin yleiseen hyvään esimerkiksi järjestämällä arpajaisia. Nykypäivänä yhteisöllisyyttä ja naapuriapua
voi harjoittaa myös netin välityksellä. Osuuskunta Tradeka tuki vuonna 2015–
2016 naapuriapua tarjoavaa Nappi Naapuri -toimintaa, jota yleishyödyllinen
yhdistys Yhteismaa ry järjestää. Netin kautta voi myös etsiä tietoa vapaaehtoistyöstä ja lahjoituskohteista.

Valtiollisten vankien avustustoimintaa Mary Pekkalan toimistossa Helsingissä vuosina 1930-1935.
Valtiollisten Vankien Yhdistykset huolehtivat poliittisista syistä vangittujen ja heidän perheidensä
avustamisesta. Mary Pekkalan aviomies vasemmistopoliitikko Eino Pekkala oli poliittisena vankina
1930-luvulla.

Kansan Arkisto

Rakennustyöläisten Liiton jaostosihteeri Aarne Juutilainen
arpoo Rakentaja-arpajaisten asiamiespalkintojen voittajat
Finn-Arvan edustajan Aulis Tolvasen korista vuonna 1982.

Kansan Arkisto
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Työväenjärjestöjen avustustoimikunta (1920–), (ent. Suomen työläisten
avustuskomitea 1918–1920). Avusti punaorpoja heti sisällissodan päätyttyä.
Jakoi ulkomailta saatuja lahjoituksia.
Malmin Työväen Hätääkärsivien Avustustoimikunta (1918–).
Paikallisia avustustoimikuntia toimi ympäri Suomea.
Helsingin Työväenjärjestöjen punaorpotoimikunta. Järjesti punaorpopäivän juhlat 1.7.1922, saadut varat annettiin SAJ:n kansalliselle valtiollisten
vankien ja punaorpojen huoltotoimikunnalle. Ammattijärjestöillä oli oma
Ammattijärjestöjen avustustoimikuntansa punaorpojen auttamiseksi.
Vuoden 1918 Punainvaliidit ry (1918–1986), (ent. Vuoden 1918 Helsingin
Punaisten Invaliidien Yhdistys 1945–1948). Sisällissodassa vammautuneet
punainvalidit saivat välitöntä apua heti sodan jälkeen punaorpojen ja punavankien
tavoin. Punainvalidien avuntarve jatkui heidän sotavammojensa takia kymmeniä
vuosia. Vasta vuonna 1945 invalidit saivat luvan perustaa Vuoden 1918 Helsingin
Punaisten Invaliidien Yhdistyksen, joka muuttui valtakunnalliseksi Vuoden 1918
Punainvaliidit ry:ksi. Avustustoimintaa ja edunvalvontaa sekä virkistystoimintaa:
kesäkodit Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Tampereen Valtiollisten Vankien Huoltoyhdistys (1925-), Helsingin Valtiollisten
Vankien Huoltoyhdistys (1925-), (ent. Vankien Apu). Valtiollisten Vankien
Huoltoyhdistykset huolehtivat poliittisista syistä vangittujen ja heidän perheidensä
avustamisesta. Varoja kerättiin naisten käsitöillä, lahjoituksilla, arpajaisilla, iltamilla ja jäsentuloilla. Vangeille toimitettiin luettavaa, järjestettiin vapautuneille
työpaikkoja sekä vaate-, asunto- ja ruoka-apua sekä työvälineitä. Ne eivät olleet
pelkästään avustusjärjestöjä, vaan SKP:n peitejärjestö, joka pystyi toimimaan vain
yhdistysten kautta.
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Suomen Aseveljien Liitto (1940–1945) (ent. Suomen Aseveliliitto). Sitoutumaton,
mutta lakkautettiin SKP:n ja valvontakomission vaatimuksesta. Nämä vetosivat
välirauhansopimuksen 21. artiklaan ja pitivät järjestöä fasistisena. Liitto pyrki
kansan yhtenäisyyteen ja etsi keinoja ratkaista sosiaalisia, taloudellisia ja terveyden
huollon ongelmia. Tämän toivottiin vähentävän äärivasemmiston kannatusta.
Järjesti talkootoimintaa, keräyksiä, lahjoituksia, arpajaisia ja adressien myyntiä.
Erityisesti vähäosaisten ja sotaleskien, kaatuneiden omaisten, varattomien reserviläisperheiden ja sotaorpojen avustamista. Organisoi asevelitalojen ja rintamamiestilojen
rakentamista sekä asutus- ja viljelypalstojen hankkimista.
Tampereen Aseveljet ry (1940–1945). Suomen ensimmäinen paikallis
yhdistys. Asevelikylä rakennettiin talkootyöllä Nekalaan vuonna 1943.
Kultareuna ry (1959–). Työväenliikkeen Valistustyö ja Vapaa Kansanvalta ry:n,
Työväenlehdistön Kannatusyhdistyksen ja sitoutumattoman Invalidien Huolto ry:n
perustama arpajaistoimisto. Hoitaa jäsenjärjestöjensä arpajaisten käytännön
järjestelyt. 2010-luvulla Invalidiliitto ja monet vammais- ja sosiaalialan järjestöt
ovat suurimpia asiakkaita.
Tavara-arpa ry (1984–), (ent. Finn-Arpa ry (1970–1984). Kansandemokraattisten
järjestöjen perustama arpajaistoimisto.
Yhteismaa ry (2012–) Nykypäivän yhteisöllisyyttä edustaa Nappi Naapuri -toiminta,
jossa nettisivulla voi ilmoittaa omasta halukkuudestaan antaa tai vastaanottaa
naapuriapua. Nappi Naapuria rakentaa ja ylläpitää yleishyödyllinen yhdistys
Yhteismaa ry, joka suunnittelee ja toteuttaa sosiaalisen median avulla projekteja,
tapahtumia ja palveluja, joilla pyritään antamaan ihmisille mahdollisuuksia
yhteisöllisyyden toteuttamiseen. Nappi Naapuri on Osuuskunta Tradekan
tukemaa toimintaa. https://nappinaapuri.fi/welcome

tavoin valtiolta tukea lastenhoidon neuvontaan, raittiuskasvatukseen ja kotitalousneuvontaan, mikä oli merkittävää liiton toiminnan kehittymiselle. Työläisnaisliiton
kursseja alettiin pitää työväentaloilla, maalaistaloissa ja yksityiskodeissa. Kurssit
räätälöitiin työläisnaisten arkea ajatellen. Kotitalouskursseilla opetettiin kodinhoitoa, käsitöitä, siivousta, pöydänkattamista sekä luennoitiin myös ajankohtaisista
poliittisista kysymyksistä. Sosiaalinen lainsäädäntö, äitiys- ja lastenhuolto, jokaisen ruokatalouden merkitys taloudessa, työväen asuntokysymys, kunnalliset asiat
ja opintokerhot tulivat tutuiksi. Naisliiton kursseilla kuultiin myös kätilöiden, terveyssisarien ja lääkäreiden luentoja pienten lasten hoidosta. Kurssien pitäminen
vaikeutui 1930-luvun laman myötä valtionavun pienentyessä, pulan ja lapuanliikkeen nostaessa päätään. Työväentaloja suljettiin, ja kursseilla tarvittavia tavaroita
oli vaikea saada.

Sota yhdistää voimat
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Tampereen sosialidemokraattisen naisyhdistyksen jäseniä talvisodan aikaisissa ompelutalkoissa
varusteiden valmistamiseksi sotilaille Tampereen työväentalossa vuosina 1939–1940.

SOSIAALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN
VALISTUSTOIMINTA
Aivan kuten muussakin toiminnassa, niin myös valistustoiminnalle haluttiin kehittää työväestölle suunnattuja omia toimintamuotoja. Työläisnaisliike ajoi 1900-luvun alussa perheenäitien elämää helpottavia keskuskeittiöitä ja kansanruokaloita,
joista työläisperheet voisivat ostaa valmiit ruoat. Esimerkiksi vuonna 1917 moni
nälkää näkevä sai ruokansa kunnallisista kansankeittiöistä, joita sosiaalidemokraattiset naiset tukivat. Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto järjesti vuosina
1924−1957 kodinhoitokursseja ja sillä oli oma kotitalousjaostonsa organisoimassa
toimintaa. Vuoden 1929 jälkeen myös Työläisnaisliitto sai muiden naisjärjestöjen

Toisen maailmansodan aikana ihmiset tekivät puoluekantaan katsomatta talkooja vapaaehtoistyötä. Sosialidemokraattinen Naisliitto kehotti talvisodan puhjettua
vuonna 1939 naisyhdistyksiä ja -jaostoja perustamaan ompeluseuroja, jotta nämä
alkaisivat ompelemaan lämpimiä vaatteita reserviläisille ja näiden perheille. Liiton
toimiston kautta saatiin lahjoituksina kankaita ja lankoja, joista lähes 200 naisosastoa valmisti vaatteita. Sveitsin Työläisten avustusjärjestö jakoi naisliiton avulla
avustuksia suomalaisille työläisjärjestöihin kuuluvien sotaleskien lapsille. Suomen
Huolto oli jatkosodan ja pulavuosien vapaaehtoista kansalaisten huoltoa tehneiden järjestöjen keskuselin. Järjestö välitti ulkomailta aineellista apua pääasiassa
sotaleskille, -orvoille ja -invalideille sekä siirtoväelle. Työväenliikkeen naiset osallistuivat porvariston naisten kanssa avustustyöhön Suomen Huollon alaisuudessa
ja organisoivat avustusten jakoa. Työläisnaisliitto sai määrärahoja ompelukurssien
kaltaiseen sosiaalisen toiminnan järjestämiseen Suomen Huollolta. Kurssit eivät
olleet perinteistä hyväntekeväisyyttä, vaan vertaisten toisilleen antamaa aineellista
apua, valistusta ja opetusta. Myös säilöntäkurssit ja puutarhanhoidon opetus olivat
tarpeellisia sodan aiheuttaman pulan keskellä. Sodan päätyttyä naisliitto järjesti eri
puolilla maata morsiuskursseja, jotka sisälsivät kotitalousopetuksen lisäksi luentoja sairaanhoidosta ja yhteiskunnallisista aiheista.
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Kotineuvontaliitto ja Kuluttajaneuvontaliitto
kuluttajien asialle
Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto perusti suomalaisen ja ruotsalaisen Marttajärjestön, Suomen Pienviljelijäin Liiton ja Pienviljelijäin Keskusliiton kanssa valtakunnallisen Kotitalouskeskuksen vuonna 1941. Sen tehtävänä oli kerätä ja jakaa kotitaloudellista valistusaineistoa sekä huoltoon tarvittavia varoja hyödyntäen
järjestöjen omia verkostoja. Kotitalouskeskus järjesti pulantorjuntapäiviä, jolloin
esiteltiin erilaisia korvikkeita. Monet vähävaraiset lapsiperheet saivat taloudellista
apua vuonna 1943 perhelisälain myötä. Työläisnaisliitto kehitti oman neuvontaverkoston eli huoltoemännät neuvomaan tukien hakemisessa ja käytössä ja sai toimintaan määrärahoja Kotitalouskeskuksen kautta. 2010-luvulla huoltoemäntätyön
kaltainen sosiaali- ja neuvontatyö kuuluisi valtiolle ja kunnille.

Kotitalousneuvonnan lisäksi järjestettiin kuluttajavalistusta kulutuksen kasvaessa.
Uusien materiaalien terveellisyyteen ja tavaraselosteiden puutteellisuuteen alettiin
kiinnittää huomiota 1950-luvulla. Työläisnaisliiton perinteisten kotitalouskurssien
ja kesävirkistyspäivien ohella järjestettiin Perheenemäntien talvipäivät ensimmäisen kerran vuonna 1948. Talvipäivillä esiteltiin kotitöiden järkeistämiseen ohjaavia
näyttelyitä, pidettiin arpajaisia ja myyjäisiä keräämään piiritoimikunnille varoja
valistustyöhön. OTK:n tuotantolaitokset ja paikalliset osuusliikkeet osallistuivat
sponsoreina ja järjestivät uutuustuotteiden havaintoesityksiä. Toisena päivänä käytiin läpi sosiaalisia kysymyksiä ja valistettiin muun muassa perhelisäasiassa. Naisliitto järjesti kaksipäiväisiä huoltoemäntä- ja toimitsijakursseja. Huoltoemäntätyö
oli vapaaehtoista naapuriapua, jossa perheille annettiin käytännönohjeiden lisäksi
apua päivittäisissä askareissa ja hoitotyössä.
Kotitaloudellinen toiminta haluttiin erottaa naisliitosta, jotta se voisi keskittyä käytännöllisen toiminnan sijaan jälleen alkuperäiseen aatteelliseen työhönsä.
Naisliiton oli myös poliittisena järjestönä vaikeampi saada valtionapua sosiaaliselle
työlleen. Tavoitteena oli, että valtio ja kunnat tukisivat toimintaa ja kuntiin perustettaisiin kotitalouslautakuntia ajamaan asiaa. Naisliiton toive toteutui, ja itsenäiset
järjestöt saivat valtionapua. Vuonna 1957 naisliitto perusti itsenäisen Kotineuvontaliitto ry:n. Kotineuvontaliitto pysyi kuitenkin pitkään työväenliikkeen piirissä.
Se järjesti edelleen kodinhoitokursseja, Perheenemäntien talvipäiviä, kodinhoitopäiviä ja perhelisään oikeutettujen perheiden neuvontaa. Messujen järjestäminen
varainkeruineen toi naisliiton naispiireille ja perusjärjestöille taloudellista tukea.
Toiminnan jatkamiseksi perustettiin vuonna 1962 Kotien Messut ry. Kotineuvontaliiton neuvojat kävivät naispiirien tilaisuuksissa ja messuilla valistamassa. Ammattiyhdistysliike tuli mukaan yhteistyöhön vuonna 1979, jolloin Kotineuvontaliiton nimi
vaihtui Kuluttajaneuvontaliitoksi. Vuodesta 2009 se on tunnettu Kuluttajaliittona.

Väestöliittoa perustamassa
Työväen Arkisto

Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto organisoi Suomen Huollon avustusten jakoa toisen
maailmansodan aikana.
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Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto oli perustamassa yhdessä Suomalaisuuden
Liiton ja Nousevan Suomen kanssa Väestöliittoa vuonna 1941. Taustalla oli huoli
Suomen alhaisesta syntyvyydestä, korkeasta lapsikuolleisuudesta ja lapsiperheiden
heikoista elinoloista. Liitto teki valistustyötä ja vaikutti lapsiperheiden ongelmien

ratkaisemiseen edistämällä yhteiskunnallisia uudistuksia. Aluksi liitto keskittyi sotaorpojen auttamiseen ja erityisesti äitien ja lasten elinolojen parantamiseen. Myöhemmin otettiin mukaan myös ehkäisy- ja seksuaalikasvatusasiat ja perustettiin
avioliittoneuvoloita. Väestöliitto on ollut mukana vaikuttamassa asuntopolitiikkaan. Perhelisälaki saatiin läpi vuonna 1943 ja lapsilisät vuonna 1948 Väestöliiton
aloitteesta. Väestöliitto tarjoaa myös perinnöllisyysneuvontaa ja lapsettomuushoitoja. Väestöliitto on 2010-luvulla sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö.

jolloin sen jäseninä olivat SAK, TVK, Akava ja STTK. Kuluttajaliitto on itsenäinen ja riippumaton kuluttajien edunvalvoja, jonka toimintaan voi osallistua
kaikki kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset.
Hämeen Kotineuvontayhdistys (1957−). Ensimmäisiä Kotineuvonta
yhdistyksiä.
Satakunnan Kotineuvontayhdistys (1957−). Ensimmäisiä Kotineuvonta
yhdistyksiä.
Etelä-Savon Kotineuvontayhdistys (1957−). Ensimmäisiä Kotineuvonta
yhdistyksiä.

Suomen Huolto (1941–1952). Jatkosodan ja pulavuosien vapaaehtoista
kansalaisten huoltoa tehneiden järjestöjen keskuselin. Järjestö välitti
ulkomailta aineellista apua pääasiassa sotaleskille ja -orvoille, sotainvalideille
ja siirtoväelle. Antoi järjestöille määrärahoja erilaisten avustustoimien ja
kurssien järjestämiseen.
Väestöliitto ry (1941−). Suomalaisuuden Liitto, Nouseva Suomi ja Suomen
Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto perustajina. Väestöliitto on sosiaalija terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa perinnöllisyys
neuvontaa ja lapsettomuushoitoja. Toiminta painottuu nuorten ja perheiden
hyvinvoinnin lisäämiseen, suomalaisen yhteiskunnan monikulttuurisuuden
vahvistamiseen sekä seksuaaliterveyden edistämiseen.
Kuluttajaliitto ry - Konsumentförbundet ry (2009–), (ent. Suomen Kuluttaja
liitto ry 1990–2009), (ent. Kuluttajaneuvontaliitto ry 1979–1987), (ent. Kotineuvontaliitto ry 1957–1979). Sosialidemokraattinen Naisliitto aloitti toiminnan
jo 1920-luvulla, vuodesta 1957 lähtien itsenäinen neuvontajärjestö. Toimi
alussa työväestön kotitalousneuvontajärjestönä. Ammattiyhdistysliike mukaan
yhteistyöhön vuonna 1979, jolloin liiton nimi vaihtui Kuluttajaneuvontaliitoksi.
Uusi valtakunnallinen Suomen Kuluttajaliitto perustettiin vuonna 1990,

Kotien Messut ry (1962−). Sosialidemokraattisen Naisliiton naispiirien aloittaman messutoiminnan keskusjärjestö. Teki yhteistyötä Kotineuvontaliiton
kanssa.
Kuluttajatutkimuskeskus (1990−), (ent. Kotitalous- ja kuluttaja-asiain
tutkimuskeskus KKTK 1972–1990), (ent. Kotitalouskeskus 1941–1972).
Marttaliitto, Sosiaalidemokraattinen Työläisnaisliitto, Pienviljelijäin Keskusliitto, Pienviljelijäin Liitto sekä Finlands svenska Marthaförbund perustajina.
Tehtävänä oli kerätä ja jakaa kotitaloudellista valistusaineistoa hyödyntäen
järjestöjen omia verkostoja. Jakoi huoltovaroja jäsenjärjestöilleen. Kotitalouksiin ja kuluttajapolitiikkaan liittyvää valtakunnallista tutkimusta. Kuluttajatutkimuskeskus toimi työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa vuoden 2014
loppuun saakka. 2015 liittyi Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen tutkimuskeskukseksi.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (2013−), (ent. Kuluttajavirasto 1990–2012),
(ent. Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus KKTK 1972–1990),
(ent. Kotitalouskeskus 1941–1972). Alun perin lähtöisin Kotitalouskeskuksesta.
Kuluttajavirasto oli työ- ja elinkeinoministeriön alainen suomalainen asiantuntijavirasto, joka yhdistettiin 2013 kilpailuviraston kanssa kilpailu- ja kuluttajavirastoksi.

17

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA (2006-), (ent. Elintarvikevirasto EVI
1990–2006), (ent. Kotitalous- ja kuluttaja-asiain tutkimuskeskus KKTK
1972–1990), (ent. Kotitalouskeskus 1941–1972). Alun perin lähtöisin Kotitalouskeskuksesta. Elintarvikevirasto eli EVI valvoi elintarvikkeiden turvallisuutta ja terveydellisyyttä maa- ja metsätalousministeriön alaisena. Se toimi
yhteistyössä myös kauppa- ja teollisuusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Vuodesta 2006 lähtien Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
johon yhdistettiin Elintarvikevirasto, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos (EELA) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK) sekä maa- ja
metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto.

KANSAINVÄLINEN AVUSTUSTOIMINTA JA
KEHITYSYHTEISTYÖ
Työväenliikkeen sosiaalisen avun tarjonta ei ole rajoittunut kotimaahan, vaan
avustustoimintaa on harjoitettu jo pitkään myös ulkomailla. Espanjan sisällissodan (1936−1939) siviilien kokema hätä sai työväenliikkeen järjestöt eri maissa
järjestämään keräyksiä siviileille. Suomessa tähän ryhtyivät varsinkin sosiaalidemokraattiset naiset, jotka järjestivät yhdessä muiden työväen- ja rauhanjärjestöjen
kanssa kolme keräystä vuosina 1936−1939 Espanjan lasten auttamiseksi. Vuonna
1973 keräyksillä tuettiin puolestaan Chilen kansaa tilanteessa, jossa maan johtoon
oli noussut väkivaltaisesti oikeistojuntta. Vuonna 1973 perustettiin Suomi-Chileystävyysseura, jonka tehtävä oli auttaa Chilen pakolaisia sopeutumaan Suomeen ja
pitämään yhteyksiä Chileen. Myös Chile-seura (myöhemmin Allende-seura) perustettiin samassa tarkoituksessa. Kansalaisjärjestöjen Vietnam-toimikunta keräsi
avustuksia Vietnamin sodan köyhdyttämille vietnamilaisille 1970-luvun puolivälissä. Toimikunnan tavoitteena oli kerätä tavaraa avustusjunalla Vietnamiin vietäväksi. Vietnamin tukeminen Chilen tavoin oli tavallista vasemmistolaisille piireille, jotka suhtautuivat kriittisesti Yhdysvaltojen sotatoimiin. Kansandemokraattiset
nuorisojärjestöt Suomen Demokraattinen Nuorisoliitto ja Suomen Demokratian
Pioneerit olivat toiminnassa aktiivisia. Myös Sosiaalidemokraattiset naiset keräsivät varoja vuosina 1965−1973 Vietnam-avun keräyksiin. Avustuksilla hankittiin
lääkkeitä, jotka Suomen Punainen Risti toimitti perille.
Espanjan lasten hyväksi
järjestetyn solidaarisuus
tilaisuuden mainosauto
Helsingin työväentalon
edustalla 1938. Avustustyö
ei ollut pelkästään humanitaarista toimintaa, vaan
samalla vastustettiin fasismia
ja tuettiin Espanjan tasavallan
laillista hallitusta.
Valokuvaamo E. Rönkkö. Kansan Arkisto
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SDP perusti Kansainvälisen Solidaarisuusrahaston vuonna 1970, joka oli aluksi
mukana tukemassa vapautusliikkeiden kamppailua yksinvaltaisten hallitsijoiden ja
sotilasdiktatuurien kaatamiseksi eri puolilla maailmaa. Ensimmäisiä tukikohteita
oli Afrikassa, Etelä-Vietnamissa ja Kreikassa. Myöhemmin Kansainväliseksi Solidaarisuussäätiöksi nimensä muuttanut säätiö on irtautunut puolueesta ja tehnyt
kehitysyhteistyötä muun muassa Nicaraguassa, Ugandassa, Somalimaassa ja Keniassa. Suomen Pakolaisapu perustettiin vuonna 1965 ja sen tavoitteina on edistää
pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Vuonna 2016 se on uskonnollisesti
ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö. Spartacus-säätiö perustettiin
vuonna 1989 edistämään ja tukemaan kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja kansainvälistä toimintaa. Säätiö
on järjestänyt 2010-luvulla solidaarisuusprojekteja, tutkimus- ja opintoprojekteja
sekä rahankeräyksiä. Spartacus-säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, jolla on kehitysyhteistyöhankkeita Etelä-Afrikassa.

Suomen Pakolaisapu - Finlands Flyktinghjälp rf (1965–). Tavoitteina on edistää
pakolaisten ja paluumuuttajien perusoikeuksia. Vuonna 2016 se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kehitysyhteistyöjärjestö.
Solidaarisuus - Kansainvälinen solidaarisuussäätiö (1970–) (ent. Kansainvälinen Solidaarisuusrahasto). SDP:n perustama. Sittemmin puolueista riippumaton, yli puoluerajojen kehitysyhteistyötä tekevä kansalaisjärjestö.
Suomi-Chile-seura (1973–). Suomalainen ystävyysseura, jonka tehtävä oli auttaa
Chilen pakolaisia sopeutumaan Suomeen. Suomessa vasemmisto tuki Chilen syrjäytettyjä sosialisteja.
Allende-seura (1973) (ent. Chile-seura 1973–1973). Suomalainen ystävyysseura,
joka perustettiin samaan aikaan Suomi-Chile-seuran kanssa.
Spartacus-säätiö (1989−). Perustettiin edistämään ja tukemaan kommunistisen ja työväenliikkeen poliittista, opinto- ja tutkimus-, kulttuuri-, tiedotus- ja
kansainvälistä toimintaa. Säätiö järjestää solidaarisuusprojekteja, tutkimus- ja
opintoprojekteja sekä rahankeräyksiä. Yleishyödyllinen yhteisö, jolla on kehitysyhteistyöhankkeita Etelä-Afrikassa.
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry Kv-solid (1985−) Vasemmistoliiton, Vasemmistonuorten, Suomen Demokratian Pioneerien Liiton ja Yleisen Lehtimiesliiton
järjestö. Toimi aluksi aktiivisesti, tauon jälkeen toiminta käynnistettiin uudelleen
2010-luvulla. Vasemmistolaista kehitysyhteistyötä, kehitysviestintää sekä solidaarisuuskampanjoita toteuttava järjestö. Tekee solidaarisuustyötä kansanliikkeiden
kanssa ja kansojen itsemääräämisoikeuden edistämiseksi. Kehitysyhteistyöhankkeita Länsi-Saharassa ja Namibiassa.

Anna-Sofia Joro

Solidaarisuus - Kansainvälinen solidaarisuussäätiö edistää muun muassa
Nicaraguassa perinteisen toimeentulonsa menettäneitä ihmisiä ansaitsemaan
toimeentulonsa omalla yrittäjyydellään. Solidaarisuus järjestää koulutuksia
vahvistamaan käsityöläisten yrittäjyyttä, edistää tuotteiden tuotekehittelyä
ja auttaa yrittäjiä saamaan tuotteitaan maailmanmarkkinoille.
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ENSI- JA TURVAKODIT
Rouvasväenyhdistykset olivat ensimmäisiä naisia ja lapsia avustaneita järjestöjä
1800-luvun puolivälistä lähtien. Naisyhdistys, Marttayhdistyksiä ja uskonnollisia
kaupunkilähetyksiä perustettiin 1880-luvulta lähtien. Ne ylläpitivät lastenkoteja,
-seimiä ja -tarhoja, kesäsiirtoloita, vastaanottokoteja ja työtupia. Työväenliikkeen
naiset olivat muiden aikansa naisten tavoin kiinnostuneita erityisesti naisten ja
lasten auttamisesta. Porvarillisten ja uskonnollisten yhdistysten tekemä huoltotyö
toimi hyvänä esimerkkinä. Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto kiinnostui varsinkin muiden hyljeksimien aviottomien äitien ja lasten aseman parantamisesta
1900-luvun alussa. Äitiyshuollon ja lastensuojelun kehittäminen oli alusta lähtien
naisliiton tavoite, ja etenkin Hilja Pärssinen ajoi molempia voimakkaasti ensimmäisestä vuoden 1907 eduskunnasta lähtien. Työläisnaisliitto vaati kunnallisia
äiti-lapsi-koteja jo vuonna 1905. Asia ei edennyt lukuisista eduskunta-aloitteista
huolimatta, ja Työläisnaisliitto päätti vuonna 1929 perustaa oman turvakodin aviottomille äideille ja lapsille. Tämä siitäkin huolimatta, että se oli vastoin naisliiton
periaatteita, joiden mukaan kuntien olisi pitänyt ottaa vastuu kotien perustamisesta yksityisen hyväntekeväisyyden sijaan. Työväen Kukkasrahasto perustettiin
vuonna 1932 turvakodin varainkeruuta varten. Rakentamishanketta hoitamaan
perustettiin Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistys vuonna 1936. Sota-aikana ensikotitoiminta eriytettiin sosiaalidemokraattisesta naisliitosta valtionavun turvaamiseksi. Mallia ensikoteihin otettiin muiden Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten
naisten toiminnasta.
Vasemmalta Helsingin Ensi Koti
ry:n aktiivit Miina Sillanpää, Anni
Huotari ja oikealla Martta SalmelaJärvinen ihailevat vastavalmistunutta
Helsingin Ensi Kotia vuonna 1942.
Monet alkuaikojen naiskansanedustajat olivat mukana Työläisnaisliiton
ja eri sosiaalijärjestöjen toiminnassa.
Varsinkin Miina Sillanpäästä tuli
Ensi Kotien keulakuva.

Työväen Arkisto

Hoitaja punnitsee lasta äidin seuratessa vierestä Helsingin ensikodissa 1960-luvulla.
Äidit saapuivat ensikotiin noin kuukausi ennen synnytystä ja viipyivät puoli vuotta
vauvanhoitoa sekä vaatteiden- ja ruoanvalmistusta opetellen.
Työväen Arkisto
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Ensimmäinen Ensi Koti avattiin Helsinkiin vuonna 1942 Kulutusosuuskuntien
Keskusliiton urakoimana. Ensi Kotiin tuli sellaisia äitejä, jotka halusivat pitää lapsensa ja tarvitsivat ensimmäisten kuukausien aikana apua. Ensi Koti sai rahoitusta kunnilta ja hyväntekeväisyydestä, sillä sotavuosina yleistyneistä esiaviollisista
suhteista syntyi paljon aviottomia lapsia. Valtio alkoi osallistua kustannuksiin vasta vuodesta 1949 alkaen, jolloin ensikotitoiminta pääsi laajenemaan eri puolille
maata. Työläisnaisliitto oli yhtenä kahdeksasta perustajajäsenestä, jotka saivat olla
mukana vuonna 1938 perustetun Raha-automaattiyhdistyksen ensimmäisessä voitonjaossa. Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistyksellä oli omat peliautomaatit muutamissa osuustoiminnallisissa ravintoloissa. Vaikka Ensi Kodin perustaminen oli radikaalia aikanaan, oli sen päätarkoitus puolustaa lasten oikeuksia, tukea yksinäisiä
äitejä ja luoda tasa-arvoa eri yhteiskuntaluokista tulevien naisten välille.
Työläisnaisliiton asema oli hyvin vahva ensikotitoiminnassa ja kuvaavaa onkin,
että Ensi Kotien Liitto perustettiin Työläisnaisliiton tiloissa vuonna 1945. Helsingin Ensi Koti yhdistys teki yhteistyötä osuustoimintaliikkeen, Äitien Lomahuollon,
Kotineuvontaliiton ja sosiaalidemokraattisten naisten järjestöjen kanssa. Etenkin
ensimmäisinä vuosikymmeninä ammattiyhdistysliikkeen naiset avustivat keräysja rakennushankkeissa. Naisliitto jatkoi samaan aikaan työtään äitien ja lasten hyväksi vaikuttamalla lainsäädäntötyöhön eduskunnassa. Vuonna 1936 saatiin lastensuojelulaki ja vuonna 1937 äitiysavustuslaki. Yhteiskunnan tarjoama apu laajeni,
kun etenkin aviottomille äideille tarpeellista äitiysrahaa alettiin maksaa vuodesta
1964 lähtien. Merkittävä uudistus oli myös vuonna 1977 säädetty elatusturvalaki,
joka takasi alle 18-vuotiaalle lapselle elatustuen, vaikkei isä osallistuisi millään tavalla elatukseen. Toisin kuin voisi kuvitella, aviottomien lasten määrä ei laskenut
vuoden 1970 aborttilain myötä. Ensikoteja tarvittiin vielä pitkälle 1980-luvulle
saakka. Myös perheväkivallan kohteiksi joutuneet tai sen uhan alla eläneet aikuiset
ja lapset pääsivät 1980-luvun vaihteessa ensikoteihin perustettuihin turvakoteihin,
jotka otettiin osaksi, Helsingin Ensi Kotia lukuunottamatta, kaikkien ensikotien
toimintaa. Myös liiton nimi muutettiin vuonna 1987 Ensi- ja turvakotien liitoksi.
Ensikodit uudistivat palvelujaan 1980-luvulla. Kodinhoitajat kävivät aviottomien
äitien kotona, ja uusia avo- ja jälkihuollon toimintapisteitä perustettiin. Vuodesta
1984 alkaen ensi- ja turvakodeilla oli maksusopimus valtion kanssa ja ne tuottivat
sosiaalipalveluja. 1990-luvun laman aikana kaupungit ja kunnat eivät enää myön-

täneet maksusitoumuksia turvakotia tarvitseville, mikä laski ensi- ja turvakotien
asiakasmääriä. Tällöin jotkin ensi- ja turvakodit laajensivat kohderyhmäänsä ottamalla vanhuksia asumaan koteihin. Vuonna 2016 osa ensikodeista toimii päihdeongelmaisten äitien tukena. Ensi- ja turvakotien verkosto ulottuu koko maahan, ja
se on edelleen merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa.

Minna Kurjenluoma

Ensi- ja turvakotien liitto ja sen jäsenyhdistykset vapaaehtoisineen järjestivät En ainakaan
minä -kampanjan kertoakseen saatavilla olevasta avusta ja siitä, että lisää vapaaehtoisia toivotaan mukaan toimintaan. Kampanjan viesti oli: "Kuka tahansa voi tarvita apua."
Kampanjan päätapahtuma oli Helsingin rautatieasemalla elokuussa 2013.
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Ensi- ja Turvakotien Liitto (1987−), (ent. Ensi Kotien Liitto 1945–
1987), (ent. Työläisäitien ja Lasten Kotiyhdistys 1936–). Sosiaalidemokraattisten naisten perustamat ensikodit aviottomille äideille ja lapsille.
Turvakotitoiminta aloitettiin osassa ensikodeista 1980-luvun vaihteessa.
Helsingin ensikodissa asuneet äidit perustivat AU-yhdistyksen vuonna
1968 ja nimi muutettiin Pienperheyhdistykseksi vuonna 1984. Yhdistys
on Ensi- ja turvakotien liiton jäsenjärjestö. Vuonna 2016 Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelun kansalaisjärjestö, joka
auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Yhdistykset ylläpitävät kymmentä
ensikotia, kuutta päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia ja
11 turvakotia. Yhdistykset tarjoavat lisäksi erilaisia avo- ja tukipalveluja
vanhemmille ja lapsiperheille.
Helsingin ensikoti ry (1989−), (ent. Työläisäitien ja lasten koti
yhdistys, Helsingin Ensi Koti ry 1936-1989). Ensimmäinen ensikotiyhdistys.
Helsingin Ensi Koti (1942). Ensimmäinen ensikoti.
Tampereen ensi- ja turvakoti ry (1984-), (ent. Tampereen Ensi
Koti ry 1945–1984). Ensimmäisiä ensikotiyhdistyksiä.
Tampereen Ensi Koti (1951). Ensimmäisiä ensikoteja.
Tampereen turvakoti (1984). Ensimmäisiä turvakoteja.
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Turun Ensi- ja Turvakoti ry (1946−), (ent. Turun Ensi Koti ry).
Ensimmäisiä ensikotiyhdistyksiä.
Turun Ensi Koti (1951). Ensimmäisiä ensikoteja.
Oulun ensi- ja turvakoti ry, (ent. Oulun Ensi Koti ry 1942–).
Ensimmäisiä ensikotiyhdistyksiä.
Oulun Ensi Koti (1948). Ensimmäisiä ensikoteja.
Ensi Kotien Liiton aviottomien äitien opintorahasto (1970–). Jakoi
vuosittain apurahoja yksinäisten äitien ammatti- ja korkeakouluopintoja varten.
Työväen Kukkasrahasto (1942–). Sosialidemokraattinen Työläisnaisliitto perusti aluksi kahtena rahastona. Toinen oli äitien ja lastenkotirahasto ja toisen
tarkoituksena oli tukea sotaorpoja ns. kummilahja-avustuksin. Kummilasten
avustamisen päätyttyä vuonna 1962 Kukkasrahasto keskittyi tukemaan ensikoti- ja vanhainkotityötä. Työväen Kukkasrahasto on osa Kansan Sivistysrahastoa.

VANHAINKODIT
Vanhusten asema oli vielä ennen toista maailmansotaa huono. Kansaneläkelaki
oli saatu vuonna 1937, mutta eläkkeitä pystyttiin maksamaan vasta sodan jälkeen.
Moni vanhuksista eli puutteellisesti, mikä sai sosiaalidemokraattiset naiset perustamaan Vanhainkodin Kannatusyhdistyksen vuonna 1938. Raha-automaattiyhdistys avusti ensimmäisen vanhainkodin varainkeruuta, mutta toinen maailmansota
keskeytti vanhainkodin valmistelut. Ensimmäinen sosiaalidemokraattisten naisten
perustama oikea vanhainkoti Käpyrinne avattiin Helsingissä vuonna 1952. Myös
Kotkaan perustettiin Kalliorinteen vanhainkoti kannatusyhdistyksineen. Koska
vanhustyötä haluttiin kehittää valtakunnallisesti, perustettiin vuonna 1953 Koteja
Vanhuksille ry, joka vaihtoi nimensä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitoksi vuonna
1981. Liitto pyrki edistämään vanhuksille sopivien asuntojen rakennustoimintaa.
Yhdistykset ovat tarjonneet vanhuksille myös virkistys- ja viriketoimintaa, ruokailua, neuvontaa ja retkiä. Vuonna 2016 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto kehittää
vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii jäsenjärjestöjensä
edunvalvojana.

Koteja Vanhuksille ry:n postikortti 1970-luvulta, jossa sosiaalidemokraattisten naisten vanhainkotien yksi perustajista Martta
Salmela-Järvinen esiintyy kahden lapsen kanssa.
Työväenmuseo Werstaan arkisto
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Kansan Arkisto

Eläkeläiset ry:n virkeitä eläkeläisiä talvisessa yhteiskuvassa lomakeskus Kuntorannassa Varkaudessa 1980-luvulla.
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry (1981–), (ent. Koteja Vanhuksille ry 1953–
1981), (ent. Vanhusten Huolto ry (1951–1953), (ent. Käpyrinteen Vanhainkodin
kannatusyhdistys ry 1938–). Sosiaalidemokraattisten naisten perustamia vanhusten
huoltojärjestöjä. Vanhusten Huolto ry ja muut vanhainkotien kannatusyhdistykset
perustivat Koteja Vanhuksille ry:n. Yhdistykset ovat tarjonneet vanhuksille myös virkistysja viriketoimintaa, ruokailua, neuvontaa ja retkiä. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
pyrki edistämään vanhuksille sopivien asuntojen rakennustoimintaa. Vuonna 2016 liitto
kehittää vanhuspalveluja, järjestää koulutusta ja konsultaatiota sekä toimii jäsenjärjestöjensä edunvalvojana.
Anni-koti Helsinki (1940–). Vuonna 1940 vuokrattiin väliaikainen Anni-kodiksi
nimetty vanhainkoti Helsingin Unioninkadulta.
Käpyrinne ry Helsinki (1952–). Ensimmäinen sosiaalidemokraattisten naisten
perustama oikea vanhainkoti.
Koskenrinteen vanhainkoti ry Kotka (1945–). Ensimmäisiä vanhainkoteja.
Vanhusten Kotiapu ry (1957–). Sosiaalidemokraattisten naisten perustama. Tarjosi
apua, kotiavustajia ja virkistystoimintaa vähävaraisille vanhuksille.
Kotien Puolesta Keskusliitto ry (1962–). SDP perustamassa, sosiaalidemokraattisten
naisten vanhusten avopalvelujärjestö. Yleishyödyllinen, valtakunnallinen vapaaehtoisja lähimmäispalvelun järjestö. Ohjannut kodinhoito- ja perhekasvatusasioissa, järjestänyt
kotiapua ja vapaa-ajanviettoa perheenäideille ja vanhuksille. Kotien Puolesta -yhdistykset järjestävät ikääntyneille erilaista virkistys- ja valistustoimintaa. Tukee lapsiperheitä
ja ikääntyneitä järjestämällä tuettuja lomia Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
Kotien Puolesta -yhdistys (1959–). Ensimmäinen Kotien Puolesta -yhdistys
perustettiin Helsinkiin.

VIRKISTYS JA LOMAILU
Kun työläisillä alkoi olla enemmän vapaa-aikaa 1900-luvun alussa, tuli se myös
käyttää oikein ja hyödyllisesti. Tampereelle perustettiin vuonna 1930 Hämeen
Työväen Matkailijayhdistys ja Helsinkiin Helsingin Työväen Matkailijayhdistys.
Yhdistysten tarkoitus oli tutustuttaa työläisiä kotimaahan sekä naapurimaiden
kansoihin. Työväen matkailu ajateltiin samanlaiseksi rinnakkaiseksi vaihtoehdoksi
kuin työväen muutkin omat toimintamuodot kuten osuuskaupat, vakuutusyhtiöt,
pankit ja ravintolat. Työläinen saattoi virkistää itseään hoitamalla siirtolapuutarhaa, hankkimalla oman kesäasunnon, retkeilemällä, tutustumalla omaan kotimaahan tai muuten uuteen ympäristöön. Työväen Matkailuliitto perustettiin 1938 ja se
puolestaan oli perustamassa seuraavana vuonna työväen omaa Työväenosakeyhtiö
Kansan Matkatoimistoa, myöhemmin Matkarengas Oy:tä. Tarkoituksena oli tarjota edullisempia vaihtoehtoja vapaa-ajan viettoon. Kansandemokraatit perustivat
oman keskusjärjestön Virkistys- ja Lomakeskusliiton vuonna 1965. Vuodesta 1978
lähtien se on tunnettu nimellä Solaris-Lomat ry, joka järjestää ryhmä- ja tuettuja
lomia.
Työväen Matkailuliitto oli vuonna 1941 perustamassa Lomankäytön Keskusliittoa yhdessä Suomen Matkailijayhdistyksen, sosiaaliministeriön ja yleisten
töiden ministeriön kanssa. Nimi muuttui vuonna 1944 Lomaliitoksi. Lomaliiton
tehtävänä oli hankkia ja tarjota edullisia lomanviettopaikkoja kuten lomakoteja,
kansankylpylöitä ja viikonloppumajoja palkansaajille sekä tiedottaa oikean lomankäytön merkityksestä. Lomaliitto oli vuosikymmenien ajan merkittävä toimija,
sillä sen yhteisjäseniin kuuluivat kaikki suuret palkansaajajärjestöt, monia liikelaitoksia, kunnat ja kuntainliitot sekä sosiaali-, terveys- ja matkailualan yhteisöt.
Kunnat ja Raha-automaattiyhdistys myönsivät avustuksia sosiaalisin perustein
myönnettyjen lomien järjestämiseen, samoin ammattiliitot jäseniensä ay-lomien
järjestämiseen. Myös Eläkkeensaajien Keskusliitto on panostanut osaltaan eläkeläisten edunvalvontaan ja omistaa vuonna 1988 perustetun lomatoimintaa järjestävän Täyttä Elämää Lomat Oy:n. Osuuskunta Tradeka puolestaan on tarjonnut
2000-luvulta lähtien tuettuja lomia Eläkeläiset ry:n, Eläkkeensaajien Keskusliitto
ry:n, Wanhat toverit ry:n ja E-seniorit ry:n jäsenille.
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Työväen Matkailuliitto (1938−1962). Perustettiin matkailijayhdistysten
keskusjärjestöksi. Tarkoituksena oli kehittää ja tarjota työväelle edullisia
ja sopivia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Työväen Matkailuliitto hajosi
vuonna 1962, kun SDP ja ammattiyhdistysliike hajaantuivat. Myös SAK,
Hotelli- ja ravintolahenkilökunnan liitto sekä Metalliliitto erosivat Työväen
Matkailuliitosta.
Hämeen Työväen Matkailijayhdistys (1930−). Ensimmäiset matkailijayhdistykset.
Helsingin Työväen Matkailijayhdistys (1930−). Ensimmäiset matkailijayhdistykset.
Matkatoimisto Matkarengas Oy (1969–1992), (ent. Työväenosakeyhtiö
Kansan Matkatoimisto 1939–1969). Työväen Matkailuliitto, Suomen
Höyrylaiva Osakeyhtiö, Suomen Matkailijayhdistys, Jyväskylä-Päijänteen
Laiva ja Rautatiehallitus perustajina. Myöhemmin osakkaina Matkaravinto
Oy, Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, SAK, TUL sekä Lomaliitto. Järjesti
työväestölle edullisempia matkoja ja seuramatkoja.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Tampereen työväenyhdistyksen sekakuoro menossa soutuveneellä Viikinsaareen. Suurimpien teollisuuskaupunkien läheltä löytyi saaria, joihin työväestö lähti viettämään vapaaaikaansa. Tampereen työväenyhdistys rakensi kaupungilta vuokraamaansa saareen tanssipaviljongin ja kesäteatterin. Myös urheiluseurat ja ammattiosastot järjestivät saaressa
retkipäiviä. Saarien lisäksi retkiä tehtiin suurimmissa kaupungeissa kansanpuistoihin, ja
vierailtiin sisällissodassa kuolleiden toverien haudoilla.
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Lomaliitto (1944-2009 konkurssi), (ent. Lomankäytön Keskusliitto 1941–
1944). Työväen Matkailuliitto, Suomen Matkailijayhdistys, sosiaaliministeriö
ja yleisten töiden ministeriö perustajina. Jäseninä Suomen Retkeilymajajärjestö, Tampereen Matkailijayhdistys ja Matkatoimisto Kaleva. Myöhemmin
vuonna 1942 siihen liittyi SAK ja STTK sekä Suomen Aseveljien Liitto.
Lomaliiton tehtävänä oli hankkia ja tarjota edullisia lomanviettopaikkoja
kuten lomakoteja, kansankylpylöitä ja viikonloppumajoja palkansaajille sekä
tiedottaa oikean lomankäytön merkityksestä. Monia naisjärjestöjä ja keskusliittojen naisojaostoja perusti Aseveljien Liiton kanssa Lomankäytön keskusliittoon naisjaoston vuonna 1942, joka pyrki palkitsemaan äitejä työstään
erikseen myönnettävillä vapaalomilla. Varoja kerättiin Äideille lahjaksi huoleton loma -tunnuksella. Naisjaosto järjesti lomia myös erityisryhmille kuten
työläisnaisille, vanhuksille ja vähävaraisille. Tuetut lomat olivat merkittävä

tuki niille, jotka jäivät vuosilomalain säätämisenkin jälkeen lomia vaille. Työväen
naisjärjestöillä ja monilla muilla naisten ja lasten lomahuoltoa tehneillä järjestöllä oli yhteistyötä Lomaliiton kanssa tai vähintään kytköksiä liittoon. AKAVA
ja A-lomat liittyivät liittoon vuonna 1981, jolloin siitä tuli tärkein palkansaajien
lomajärjestö.
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry (1959–). Sosiaalista ja virikkeellistä
vapaaehtoistyötä. Kerho- ja retkitoimintaa, terveysliikuntaa sekä koulutusta
ajankohtaisista asioista. Solaris-Lomat ry:n yhteistyökumppani.

lehteä, järjestää koulutusta, kulttuuri- ja ohjelmatoimintaa, juhlia, matkoja, erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia sekä eläkeläisten vapaaehtoistoimintaa. Osuuskunta
Tradeka tarjoaa lomatukea.
Suomen Wanhat Toverit (1998–). Kokoaa Suomen Sosialidemokraattisessa Puolueessa, ammattiyhdistys-, osuustoiminta-, sivistys- ja urheiluliikkeessä sekä työväenliikkeen liikelaitoksissa tai yhteiskunnallisissa tehtävissä toimineet puolueen veteraanijäsenet yhteistoimintaan, jolla tuetaan puolueen aatteellista työtä. Luento-, kulttuuri- ja
virkistystilaisuuksia sekä matkailua. Keräävät varoja Nuorten Puolesta ry:lle.

Työväen Retkeilyliitto TRL (1971–). Muutamat Työväen Urheiluseurojen
Keskusliiton TUK:n jäseninä olleet retkeilyseurat perustajina. Vuonna 2016
järjestää retkiä ja tapahtumia vapaaehtoisvoimin.
Helsingin Työväen Retkeilijät ry (1967–). Ensimmäinen työväen
retkeilijöiden paikallisyhdistys.
Solaris-Lomat ry (1978–), (ent. Virkistys- ja Lomakeskusliitto 1965–1978).
Kansandemokraattien perustama. Edisti sopivien ja halpojen virkistys- ja
lomanviettopaikkojen ja -keskusten hankintaa ja ylläpitoa työväen-, tiedeja taidejärjestöjen jäsenille ja heidän perheilleen. Edullisia tai maksuttomia
paikkoja varattomille jäsenille. Vuonna 2016 Solaris-Lomat järjestää tuettuja
lomia sekä ryhmälomia.

Siirtolapuutarhurit kevättöissä Helsingin Kumpulassa toukokuussa 1933.
Puutarhanhoidon ajateltiin
parantavan työläisten
moraalia. Ensimmäinen
siirtolapuutarha perustettiin
Tampereelle Hatanpäälle.
Puutarhureista 60 prosenttia
oli tehdastyöläisiä. Satoa ei
saanut myydä, vaan se oli
tarkoitettu omaan käyttöön.

Täyttä Elämää Lomat Oy (1988–). Eläkkeensaajien Keskusliitto omistaa ja
ylläpitää toimintaa EKL:n Virroilla sijaitsevassa Rajaniemen lomakeskuksessa
sekä Helsingissä Käpylän työväentalossa. Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (1962–)
ajaa eläkkeensaajien taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä etuja sekä tekee
valistustyötä.
Eläkeläiset ry (1959–). Suomen vanhin valtakunnallinen eläkeläisjärjestö. Aiemmin
lähellä kansandemokraattista työväenliikettä. Vuonna 2016 Eläkeläiset ry on sitoutumaton eläkeläisten edunvalvonta- ja yhdessäolojärjestö. Julkaisee Eläkeläinen-

J. Miettinen. Työväen Arkisto
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Äitien lomahuolto

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Ihmisjoukko rannalla Ruskeapään kesäkodilla Tottijärvellä 1950-luvulla. Ruskeapää
irrottautui vuonna 1945 Sosialidemokraattisesta naisyhdistyksestä omaksi yksikökseen,
perusti Ruskeapään kesäkodin kannatusyhdistyksen, joka osti kesäkodin naisyhdistykseltä.
Ruskeapää oli toiminut vuodesta 1925 naisyhdistyksen omistuksessa työläisten kesäsiirtolana. Ruskeapään lomakoti myytiin vuonna 2004. Lomayhdistyksen uudeksi nimeksi tuli
Lydia Lomatuki ry, joka kehittää uutta yhteistyötä Lomakotien Liiton kanssa lomakodin
myynnin jälkeen.

Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton paperimerkki lasten
ja äitien hyväksi. Mahdollisesti
vuodelta 1930.
Työväenmuseo Werstaan kokoelmat
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Perheellisillä naisilla oli 1900-luvun alussa olematon mahdollisuus levätä tai viettää
vapaa-aikaansa kotioloissa, joissa lasten- ja kodinhoito odotti pitkän työpäivän jälkeen. Kotiäideillä ei ollut työssäkäyvien äitien tavoin oikeutta vuosilomaan. Naisjärjestöt alkoivat suunnitella äitien lomahuoltoa, jossa täysihoidossa olevat äidit saisivat vapautuksen sekä koti- että ansiotyöstään. Suomen Naisyhdistys ja Naisasialiitto
Unioni olivat järjestäneet jo 1880-1890-luvuilla työläisnaisille lomanviettopaikkoja.
Työläisnaisten omat järjestöt tekivätkin aluksi yhteistyötä porvarillisten naisjärjestöjen kanssa. Tämän lisäksi työläisnaisilla oli myös omaa lomatoimintaa vuodesta 1901
lähtien, kun naisten eri ammattiosastot ja työväenyhdistysten naisosastot vuokrasivat
tai hankkivat omia lomakoteja. Vuoden 1905 suurlakon myötä työläisnaisten omat
kesäsiirtolat yleistyivät monien muiden työväen omien sosiaalisten toimintojen tavoin, ja 1950-luvun alussa niitä oli jo 12. Kesäkodeille hankittiin varoja arpajaisilla ja
ompeluseuratoiminnalla, ja työväenyhdistykset tukivat toimintaa talkootyöllä. Myös
kunnat antoivat avustuksia kesäsiirtoloille. Ensimmäinen valtionavustus työläisnaisten kesäsiirtoloille saatiin vuonna 1928.
Sosiaalidemokraattiset naiset pyrkivät edistämään lomatoimintaa myös eduskunnan kautta. Anni Huotarin aloitteesta valtio päätti tukea vuonna 1937 varattomien suurperheiden äitien kesävirkistystoimintaa. Valtio alkoi olla mukana sosiaalisten
lomien järjestämisessä 1930-luvun lopulta lähtien, kun se aiemmin oli jäänyt kansalaisjärjestöjen huoleksi. Ensimmäinen vuosilomalaki 1939 jätti monia ryhmiä lomaoikeuden ulkopuolelle. Hallituksen nimittämä lomankäyttökomitea totesi kuitenkin myös vähävaraisten työläis- ja pienviljelijä-äitien tarvitsevan lomaa, mutta äidit
eivät kyenneet itse sitä järjestämään. Sodan jälkeen 1940-1950-luvuilla myös muut
naisjärjestöt alkoivat perustaa lomakoteja ja järjestää lomatoimintaa. Vuodesta 1948
lähtien myös äitien lomahuoltoa järjestävät yhteisöt alkoivat saada valtionapua, mikä
vakiinnutti toimintaa. Sosialidemokraattinen naisliitto ja kesäkotien kannatusyhdistykset perustivat Äitien Lomahuolto ry:n vuonna 1951 yhdyssiteeksi järjestöille, jotka järjestivät äideille ja lapsille lomanviettoa, perhelomia sekä edullisia lomanviettomahdollisuuksia vähävaraisille. Sen tehtäväksi tuli hankkia lomakodeille rahoitusta,
jota se sai sosiaaliministeriöltä ja myöhemmin Raha-automaattiyhdistykseltä.

Äitien lomakotien aiemmin suurin asiakasryhmä eli suurperheiden äitien
määrä alkoi vähentyä 1960-1970-luvuilla. Yhä useampi asiakas oli vanhus, etenkin kansaneläkkeen turvin elävä yksinäinen nainen. Uusi kohderyhmä olikin
toimeentulotuen varassa elävät yksinäiset ja yksinhuoltajat. Asiakasryhmien moninaisuuden takia nimi päätettiin muuttaa Lomakotien Liitoksi vuonna 1981, ja
liitto aloitti yhteistyön kuntien lastensuojelun ja vanhustenhuollon viranomaisten
kanssa. Myös erityisryhmät kuten vammaiset, vähävaraiset perheet ja työttömät
olivat lomakotien uusia asiakkaita 1990-luvulta lähtien. 1990-luvun alun lamassa
osa lomakodeista myytiin tai suljettiin. Lomajärjestöistä tuli osa kolmatta sektoria,
julkisen ja yksityisen sektorin välissä olevaa kansalaistoimintaa, joka piti sisällään
kansalaisten hyvinvointia lisääviä ennaltaehkäiseviä palveluja. Lomakotien Liitto
siirsi tuetun lomatoimintansa vuodesta 2012 alkaen Hyvinvointilomat ry:lle, jonka
se perusti kolmen muun lomajärjestön kanssa.

Lomakotien Liitto ry (1980−), (ent. Äitien Lomahuolto ry 1951–1980).
Työväenyhdistysten ja ammattiosastojen lomakotien keskusjärjestö. Sosialidemokraattinen naisliitto, Ruskeapään, Kallioniemen ja Kotorannan kesäkotien kannatusyhdistykset perustivat Äitien Lomahuolto ry:n yhdyssiteeksi
järjestöille, jotka järjestivät äideille ja lapsille lomanviettoa, perhelomia sekä
edullisia lomanviettomahdollisuuksia vähävaraisille. Tehtävänä hankkia lomakodeille rahoitusta, jota se sai sosiaaliministeriöltä ja myöhemmin Rahaautomaattiyhdistykseltä. Lomakotien Liitto siirsi tuetun lomatoimintansa
vuodesta 2012 alkaen Hyvinvointilomat ry:lle, jonka se perusti kolmen muun
lomajärjestön kanssa. Yhdistyksissä ja lomakodeissa tehdään paljon palkatonta vapaaehtoistyötä.
Viipurin ompelijattarien ammattiosasto, vuokrahuvila (1901–).
Ensimmäisiä työläisnaisten lomakoteja.
Helsingin ompelijattarien kesäsiirtola (1907−). Ensimmäisiä naisten
kesäsiirtoloita.
Jyväskylän Työväenyhdistyksen naisosasto, oma lomakoti (1907−).
Ensimmäinen oma lomakoti.
Helsingin Taloustyöntekijäin yhdistys, Lepopirtti (1921−). Nykyinen
Rantasipi Siuntion kylpylä lähtöisin siitä. Miina Sillanpään säätiö rakennutti vuonna 1976 kylpylän ensimmäisen osan.

Ensio Liesimaa. Työväen Arkisto

Äitejä ja lapsia ruokailemassa valmiissa pitopöydässä Helsingin Sosialidemokraattisen
Naisyhdistyksen Sipoon Kallioniemen kesäkodissa 1950-luvulla.

Hyvinvointilomat ry (2012–). Lomakotien Liitto ja Kotien Puolesta ry siirsivät
tuetun lomatoimintansa perustamalleen Hyvinvointilomat ry:lle. Hyvinvointilomat ry:llä on 20 jäsenyhdistystä, joista 15 ylläpitää omaa lomakotia. Kotien
Puolesta -yhdistykset järjestävät ikääntyneille erilaista virkistys- ja valistustoimintaa. Tukee lapsiperheitä ja ikääntyneitä järjestämällä tuettuja lomia Hyvinvointilomat ry:n kanssa.
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Esa Kaskimo. Hyvinvointilomat ry:n arkisto

Hyvinvointilomien järjestämä perheloma Pohjois-Karjalassa elokuussa 2012.
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LAPSI- JA NUORISOTOIMINTA
myös kunnilta ja Helsingissä toimivan Anniskeluyhtiön voittovaroista. Turussa
työväenyhdistyksen naisosasto perusti lastensiirtolarahaston vuonna 1906 ja itse
siirtolan vuonna 1910. Valtio myönsi valtionapua koululaisten kesäsiirtolatoimintaan jo vuodesta 1909 lähtien, mikä oli alku työväestön lomatoiminnan yhteiskunnalliselle tuelle. Kaupungit ja kunnat alkoivat vasta toisen maailmansodan jälkeen
kiinnostua itse järjestämään kesäsiirtolatoimintaa. Siihen asti lasten lomahuoltoa
järjestivät eri kansalaisjärjestöt. Vuonna 2016 lomatoimintaa järjestävät lukuisat
eri tahot, esimerkiksi Parasta Lapsille ry ja Lasten Kesä ry. Nuorisolomat ry tukee
lasten ja nuorten leiri- ja lomatoimintaa.

Lasten ja nuorten järjestöt

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Osuustukkukauppa OTK:n työntekijöiden lapsia leikkimässä hiekkarannalla OTK:n kesäpaikassa Helsingin Meilahden Päivärannassa kesällä 1949. Myös edistyksellinen osuusliike
järjesti työntekijöidensä lapsille ja nuorille virkistysmatkoja ja lomia osuusliikkeiden
omissa kesäpaikoissa.

Lasten lomahuolto
Naisjärjestöt, uskonnolliset yhdistykset ja monet hyväntekeväisyysyhdistykset perustivat 1880-luvulta alkaen lapsille lastenkoteja, työtupia, kesäsiirtoloita ja suojelukasvatuslaitoksia. Työväen naisjärjestöt päättivät perustaa omia lasten lomahuoltojärjestöjä helpottamaan erityisesti äitien elämää. Äidit ja lapset saivat virkistystä
omilla tahoillaan. Helsingin työväenyhdistys lähetti ensimmäisten joukossa lapsia
lomalle maaseudulle vuonna 1886. Varat kesäkotien ylläpitoon saatiin lähinnä talkoilla, keräyksillä ja iltamilla. Kun lasten kesäsiirtolat yleistyivät, saatiin rahoitusta

Työväen järjestötoiminta oli 1900-luvun alussa kiinteässä yhteydessä raittiusliikkeeseen ja myös lastenjärjestöissä tehtiin pitkään myös raittiustyötä. Lapset ja
nuoret haluttiin sitouttaa oman työväenliikkeen toimintaan opettaen samalla aatteellisuutta ja yhteiskunnallisia asioita. Lapsille ja nuorille tarjottiin omissa järjestöissään valistusta, raitista ulkoilmaa, leirejä, liikunnallisia leikkejä ja pelejä sekä
vapautusta hetkeksi oman perheen mahdollisista ongelmista. Lapset saivat virkistäytyä ja valistua siinä missä aikuisetkin. Perheet tarvitsivat välillä ulkopuolista
tukea ja lapset mielekästä toimintaa oman ikäistensä seurassa. Työväenliike kilpaili
lasten harrastustoiminnassa porvarillisten lastenjärjestöjen kuten suositun partioliikkeen kanssa.
Lapsille perustettiin jo 1880−1890-luvuilla omia raittiusyhdistyksiä. Raittiusyhdistys Koitto piti omaa lasten raittiuskoulua vuodesta 1887 lähtien ja vuonna
1894 perustettiin Toivon Liitto, joka toimi samalla periaatteella. Vuonna 1916 viidellä Raittiusyhdistys Koiton piirillä oli lasten Toivontyön osastoja, joiden toiminta
keskittyi luentoihin, näytelmiin ja retkiin. Helsingin työväenyhdistyksen naisosasto perusti varhaisnuorisojärjestö Ihanneliiton vuonna 1902. Sosialidemokraattisen
Työläisnaisliiton Ihanneliittoja perustettiin muillekin paikkakunnille, jäseniä oli
tuhansia ja SDP otti liiton siipiensä suojaan. Työläisnaisliitto ajoi kieltolakia, joten
lasten raittiuskasvatus koettiin tärkeäksi. Liiton toimintaa häirittiin venäläistämistoimenpiteiden seurauksena, ja se lakkautettiin vuonna 1911.
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Vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen perustettiin Suomen Työväen Järjestönuorten liitto, joka jatkoi Ihanneliiton ja Toivontyön toimintaa. Vuonna 1906
perustettu Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto jakaantui vuonna 1918
kahtia liiton jäädessä kommunisteille. Järjestönuorten Liitto liittyi vasemmiston
Työväen Raittiusliittoon, mutta ensin mainittu lakkautettiin kommunistisena
vuonna 1930. SDP:tä kannattavat nuorisoliittolaiset perustivat Suomen Sosialidemokraattisen Työläisnuorisoliiton vuonna 1921. Sosiaalidemokraatit perustivat
Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton alaisuuteen vuonna 1924 oman raittiusjärjestönsä eli Päivän Nuoret. Lapuanliike häiritsi työväenjärjestöjen toimintaa

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Nuoria kotkia ohjaajineen Helsingin Tuomiokirkon portailla SDP:n puoluekokouksen
päätösjuhlassa vuonna 1978.
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1930-luvun alussa, ja etenkin Sosialidemokraattisen Raittiusliiton lastenosastojen
toimintaa estettiin ja ohjaajia uhattiin. Lasten toimintaa pidettiin poliittisena ja
vuonna 1936 asetuksella kiellettiin oppilaiden kuuluminen poliittisiin järjestöihin.
Raittiuskasvatus pysyi monen työväenliikkeen piirissä toimivan lapsi- ja nuorisojärjestön toiminnassa mukana.
Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto perusti Nuorten Kotkain
Keskusjohdon vuonna 1943 aloittamaan ja järjestämään nuorisoliiton osastojen
varhaisnuorisotoimintaa. Vuonna 1951 perustettiin Nuorten Kotkain Keskusliitto
kuuden Nuorten Kotkain piirijärjestön keskusjärjestöksi. Nuorissa Kotkissa harrastettiin nuorisokerhotoimintaa, ulkoilua ja herätettiin kiinnostusta työväenliikkeen toimintaan ja yhteiskunnallisiin asioihin. Nuoret Kotkat ovat sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen lapsijärjestö. Vuonna 2016 Nuoret Kotkat toimii lasten
etujärjestönä, vaikuttaa puolueen kautta lapsipoliittisiin päätöksiin, järjestää lasten
leiritoimintaa sekä aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille.
SDP:n hajaannuksen myötä Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto jäi kommunistien käsiin 1950-luvulla, ja sosiaalidemokraatit perustivat vuonna 1959 Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliiton, joka on SDP:n virallinen
nuorisojärjestö. Kommunistinen Kansan Raittiustyön Keskus perusti omat varhaisnuoriso-osastonsa Sammon Takojat vuonna 1955. Sammon Takojat järjestivät
muita lapsi- ja nuorisojärjestöjä enemmän kansainvälistä yhteistyötä vasemmistolaisten nuorisojärjestöjen kanssa aina vuoteen 1974 saakka. Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistysten Liitto perustettiin vuonna 1955, ja se muutti nimensä
vuonna 1959 Työläislasten Tuki ry:ksi. Vuodesta 1983 se on tunnettu Lasten Tuki
ry:nä, jolla on yhä leiri- ja kurssikeskus Juupajoella. Suomen Demokratian Pioneerien Liitto perustettiin vuonna 1945, ja se järjestää vuonna 2016 varhaisnuorisolle
puolueisiin sitoutumatonta toimintaa Pinskut-nimellä.

Lasten lomahuolto
Parasta Lapsille ry (1945–), (ent. Työläislasten Siirtolayhdistys 1919–1930-l.
lakkautettiin). Suomen Naisten Demokraattinen Liitto, Suomen Demokraattinen
Nuorisoliitto ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto perustajina. Parasta
Lapsille ry sai lakkautetulta Työläislasten Siirtolayhdistykseltä jääneet varat.
Siirtolayhdistyksellä oli Mäntsälässä punaorvoille kesäsiirtolatoimintaa. Parasta
Lapsille ry on tehnyt lastensuojelu- ja avustustyötä, valistustyötä ja raittiuskasvatusta.
Vuonna 2016 yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka järjestää leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille,
nuorille ja lapsiperheille. Yhdistyksellä on lomakeskus Pukkilassa Virroilla ja
leirikeskus Koivuhaassa Haukiputaalla. Yhdistys osallistuu myös kansainväliseen
avustustoimintaan. Yhdistys saa rahoituksensa pääasiassa Lasten Päivän Säätiöltä
ja Raha-automaattiyhdistykseltä.
Lasten Päivän Säätiö (1957–). Perustajina Parasta Lapsille ry, Ensi Kotien Liitto,
Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset ry
ja Barnavårdsföreningen r.f.. Kyseiset lastensuojelujärjestöt perustivat Linnanmäen
huvipuiston vuonna 1950 ja Lasten Päivän Säätiön sen ylläpitäjäksi vuonna 1957.
Lasten Päivän Säätiö ylläpitää Linnanmäen Huvipuistoa kerätäkseen varoja suomalaiselle lastensuojelutyölle.
Lasten Kesä ry (1952–). Lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on lasten lomatoiminnan järjestäminen ja kehittäminen. Ensimmäinen lasten kesäkylä vuonna
1952. Järjesti leiritoimintaa Miehikkälän Kesäkylässä vuoteen 2013, jonka jälkeen
leiritoimintaa on järjestetty Hauhon Lomakeskuksessa.
Työläisnuorten Tuki ry (1978−). Sosiaalidemokraattien perustama nuorten leirija kurssikeskus Utkujärven majat Lapin Muoniossa. Järjestöjen ja työttömien
leiri- ja virkistyspaikka.

Marjukka Kähönen. Parasta Lapsille ry

Parasta Lapsille ry:n lastenleiriläiset lempipuuhassaan nikkaroimassa naulakoita
Leirikeskus Koivuhaassa Haukiputaalla kesällä 2016.

yhdistys kuin jo 1930-luvulla lakkautettu samanniminen yhdistys, joka lahjoitti
varansa Parasta Lapsille ry:lle. Nuorisolomat ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka
tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti nuorison ja tieteen hyväksi
tapahtuvaa toimintaa. Se tukee vasemmistolaista nuorisotoimintaa, kuten perusjärjestötoimintaa, mukaan lukien leiritoimintaa, kansainvälistä toimintaa, retkiä,
kursseja ja muita tapahtumia sekä kampanjoita. Solaris-lomien jäsenjärjestö.

Nuorisolomat ry (1974−), (ent. Työläislasten siirtolayhdistys ry 1946–1974).
Nuorisolomat ry:tä edeltänyt Työläislasten siirtolayhdistys oli luultavimmin eri
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Lasten ja nuorten järjestöt
Toivon Liitto (1894–1917). Raittiusyhdistys Koiton Toivontyön varhaisnuorisoosastoja, lasten raittiuskasvatusta.
Ihanneliitto (1902–1911 lakkautettiin). Sosialidemokraattisen Työläisnaisliiton
varhaisnuorisojärjestö. Ihanneliittojen toiminta piti sisällään viikoittaisia kokouksia, joissa oli laulua, leikkiä ja satujen kerrontaa sekä esiteltiin työväenaatetta, historiaa, yhteiskunnallisia asioita ja raittiusaatetta. Sosialidemokraattinen Naisliitto
ja Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto jatkoivat Ihanneliiton lakkautuksen jälkeen niin sanottua sunnuntaikoulua, joka oli työväenliikkeen oma vastine
partioliikkeelle. Viranomaiset lakkauttivat myöhemmin myös sunnuntaikoulut.
Tampereen Työväenyhdistyksen Nuorisoliitto (1905–). Ensimmäinen työväenaatteellinen nuorisojärjestö.
Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto (1906–1923 lakkautettiin kommunistisena). Sisällissodan jälkeen työläisnuorisoliike jakautui kahtia ja liitto jäi
kommunisteille.
Suomen Työväen Järjestönuorten Liitto (1917–1930 lakkautettiin kommunistisena). Jatkoi Ihanneliiton ja Toivontyön raittiustyötä. Järjestönuorten Liitto liittyi
vasemmiston Työväen Raittiusliittoon.
Suomen Sosialistinen Nuorisoliitto SSNL (1971–1981), Suomen Sosialidemokraattinen Nuorisoliitto SSN (1951–1971), (ent. Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto STL (1921−1950). SDP:n kannattajat perustivat
puolueen nuorisojärjestökseen. SDP:n hajaannuttua 1950-luvulla nuorisoliitto jäi
kommunistien käsiin. Vuonna 1959 siitä tuli Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattisen Liiton nuorisojärjestö. SDP:n kannattajat perustivat uuden Sosialidemokraattisen nuorison keskusliiton. SSNL teki yhteistyötä Sosialistisen Työväenpuolueen kanssa.
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Sosialistinen Nuorisoliitto (1923−1926). SKP:n kanssa yhteistyössä.
Päivän Nuoret (1924–). Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton SDR:n
alainen nuorisojärjestö, raittiuskasvatusta.
Nuorten Kotkain Keskusliitto (1951–), (ent. Nuorten Kotkain Keskusjohto
1943–1951). Sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen lapsijärjestö. Suomen Sosialidemokraattinen Työläisnuorisoliitto perusti 1943. Kuuluu työväenliikkeeseen
paitsi järjestöllisesti myös aatteellisesti. Perustettiin yhdistämään kuutta Nuorten
Kotkain piirijärjestöä. Nuorissa Kotkissa harrastettiin nuorisokerhotoimintaa, ulkoilua ja herätettiin kiinnostusta työväenliikkeen toimintaan ja yhteiskunnallisiin
asioihin. 2010-luvulla Nuoret Kotkat toimii lasten etujärjestönä, vaikuttaa puolueen kautta lapsipoliittisiin päätöksiin, järjestää lasten leiritoimintaa sekä aamu- ja
iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille.
Pinskut, Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL (1945–). Suomen
Demokratian Pioneerien Liitto perustettiin tekemään Suomen Kansan Demokraattisen Liiton varhaisnuorisotyötä. Lapsille, nuorille ja perheille tarkoitettua
toimintaa, leirejä, kerhoja, tapahtumia, kansainvälistä yhteistyötä ja koulutuksia.
Vuonna 2016 varhaisnuorisolle järjestetään puolueisiin sitoutumatonta toimintaa
Pinskut-nimellä.
Sammon Takojat (1955–1974). Kommunistisen Kansan Raittiustyön Keskuksen
varhaisnuoriso-osasto. Merkkisuorituksia, valistustilaisuuksia, seminaareja ja
opintokerhoja sekä kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden vasemmistolaisten
nuorisojärjestöjen kanssa.
Sosialidemokraattiset Nuoret, Demarinuoret (1992–), (ent. Sosialidemokraattisen Nuorison Keskusliitto SNK (1959–1992). SDP:n virallinen nuorisojärjestö.
Lasten ja Nuorten Puolesta ry (1960−1982). Perustettiin Sosialidemokraattisen
Nuorison Keskusliiton yhteyteen. Harjoitti lasten ja nuorten leiri- ja virkistystoimintaa sekä neuvonta- ja huoltotoimintaa kotien hyväksi. Vuonna 1962 siirrettiin
erilleen, toimi yhteisissä tiloissa Sosialidemokraattisten Naisten Keskusliiton
kanssa.

Nuorten Puolesta Keskusliitto ry (1973–) (ent. Nuorten Puolesta Yhdistysten
Keskusliitto 1959–). Eri puolella toimivien Nuorten Puolesta -yhdistysten keskusjärjestö. Lähellä sosiaalidemokraatteja. Toimi vähävaraisten lasten ja nuorten
kasvatus-, opinto- ja huoltotoiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi yhteistyössä
eri järjestöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa. Perheleiri- ja lomatoimintaa.
Suomen Sosialidemokraattisen Opiskelijanuorison Keskusliitto SONK (1964–).
Tavoite oli saada opiskelijat työväenliikkeen riveihin, parantaa opiskelijoiden
turvallisuutta, parantaa asuntotilannetta, lisätä sosiaaliturvaa, järjestää päivähoitoa.
Vaati tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia. 2010-luvulla SONK on valtakunnallinen poliittinen opiskelijajärjestö, joka edistää tasa-arvoa, solidaarisuutta ja
oikeudenmukaisuutta Suomessa, Euroopassa ja maailmassa.
Lasten Tuki ry (1983–), (ent. Työläislasten Tuki ry TLT 1959–), (ent. Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistysten Liitto 1955−1959). Demokratian Pioneerien Kannatusyhdistysten Liitto perustettiin vuonna 1955 ja se muutti nimensä
vuonna 1959 Työläislasten Tuki ry:ksi. Yhdistyksen tavoitteissa oli varhaisnuorison raittius- ja aatekasvatus. Lapsille järjestettiin toimintaa yhdistyksen leiri- ja
kurssikeskuksissa Juupajoella ja Kuusamossa. Vuonna 2016 Lasten Tuki ry:llä on
leiri- ja kurssikeskus vain Juupajoella.
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OSUUS- JA MUU YRITYSTOIMINTA
Työväen omat osuuskaupat ja ravintolat perustettiin turvaamaan mahdollisimman
edullinen tavaranhankinta ja palvelu. Tällä pyrittiin vastustamaan yksityisten kauppiaiden määrittelemiä hintoja. Osuusliiketoiminnan esikuvana pidetään vuonna
1844 aloittaneen englantilaisen Rochdalen osuuskaupan toimintaa. Kansainvälinen Osuustoimintaliitto KOL määritteli vasta vuonna 1937 varsinaiset osuustoiminnan, eli niin sanotut Rochdalen periaatteet. Periaatteista kolme viimeistä olivat
ehdollisia: avoin jäsenyys, demokraattinen eli kansanvaltainen hallinto, ylijäämän
palautus ostosten mukaan, rajoitettu pääoman korko, poliittinen ja uskonnollinen
puolueettomuus, käteismaksu ja valistustyön tekeminen. Ennen varsinaisten työväen osuusliikkeiden perustamista monilla paikkakunnilla toimi työläisten perustamia ravintoyhtiöitä, joiden tarkoituksena oli hankkia edullisempia ja turvallisia
elintarvikkeita ja tuotteita. Osuuskaupat perustivat vuonna 1904 aluksi yhteisen
keskusliikkeen Suomen Osuuskauppojen Keskusosuuskunnan SOK:n. Pian työväenliikkeen piirissä alkoi kuitenkin muotoutua oma edistysmielinen osuusliike.
Myös yleishyödyllisen asuntorakentamisen, työväen säästöpankkien, vakuutusyhtiöiden ja omien yritysten kautta pyrittiin vaikuttamaan yleiseen hintatasoon ja
tarjoamaan vähävaraisille edullisempia vaihtoehtoja.

EDISTYSMIELINEN OSUUSLIIKE
Erimielisyydet osuustoimintaliikkeen tavoitteista ja arvoista johtivat vuonna 1916
osuuskauppaliikkeen jakaantumiseen aatteellisesti edistysmieliseen Kulutusosuuskuntien Keskusliittoon KK ja maaseudun tuottajien hallitsemaan Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaan SOK. Edistysmieliset perustivat vuonna 1917 myös
Suomen Osuustukkukauppa OTK:n, joka oli oma tavaraa tuottava ja välittävä tukkuliike. Sotien jälkeen OTK:n osuusliikkeitä oli jo 128. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto oli aatteellinen ja valistava keskusjärjestö, joka ohjasi osuuskauppaliikkeen
toimintaa. Keskusliitto teki aatteellista työtään valistamalla kuluttajia, neuvomalla
ja tarkastamalla osuuskauppoja, toimimalla kustantajana, harrastamalla kaupallista ja tuotannollista toimintaa sekä avustamalla rakennustoimintaa.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Osuusliike Voiman Naiset Mukaan -toimikunnan järjestämä esittelytilaisuus myymälässä
vuonna 1965. Naisille kerrottiin osuuskaupan toimintaperiaatteista, elintarvikkeista ja
osuusliikkeen omista tuotteista sekä opetettiin vertailemaan hintoja. Naiset pääsivät
myös vierailemaan tehtaisiin ja myymälöihin.
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Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Kulutusosuuskuntien Keskusliiton neuvoja Viola Paananen antamassa ohjeita palsta
viljelijöille perunan istutuksesta vuonna 1942. Keskusliitolla oli omia kuluttajaneuvojia,
jotka tekivät arvokasta käytännön neuvontatyötä kotitalouksille.

Vuoteen 1964 mennessä Kulutusosuuskuntien Keskusliiton osuusliikkeiden
myymälöitä oli perustettu 4700. Sillä ja OTK:lla oli myös omia tuotantolaitoksia, ja
kustannustyötä tekemään perustettiin Kustannusosakeyhtiö Tammi. Keskusliitto
perusti osuuskauppoihin naisten osuustoimintavalistusta ja käytännön toimintaa
järjestäviä Naiset Mukaan -toimikuntia vuonna 1929, jotka muutettiin 1970-luvun
alussa jäsenistön E-killoiksi. Keskusliitto toimi myös kuluttajien etuja ajavana järjestönä, joka pyrki edistämään kuluttajasuojalainsäädäntöä. Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto ja SAK perustivat vuonna 1951 Kansan Markkinatutkimuslaitos KAMALAn työväenliikkeen omaksi taloudelliseksi tutkimuslaitokseksi, joka on tunnettu vuodesta 1993 asti Palkansaajien tutkimuslaitoksena.
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Edistysmieliset osuuskaupat saivat uskollisia asiakkaita etenkin työväestöstä,
joka keskitti hankintojaan omaan liikkeeseen. Edistysmielinen osuusliike pyrki
olemaan ennen kaikkea vähävaraisten liike, joka tarjosi edullisten hintojen lisäksi
työntekijöilleen muita paremmat työsuhde-edut. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, sen jäsenliikkeitä ja OTK perustivat ensimmäisen oman osuustoiminnallinen
vakuutuslaitos Paloapuyhdistys Tulenturvan vuonna 1919 turvaamaan liikkeen
myymälät, varastot, tuotantolaitokset ja myös jäsenten omaisuus. Vakuutustoiminta laajeni pian ja vakuutusyhtiöitä kutsuttiin Palo-Kansaksi, Vahinko-Kansaksi,
Henki-Kansaksi ja Eläke-Kansaksi. Vakuutusyhtiö Kansa onnistui edullisemmilla
vakuutushinnoillaan alentamaan kaikkien vakuutusyhtiöiden hintatasoa.
Monien menestyksekkäiden vuosikymmenten jälkeen edistysmielisellä osuustoimintaliikkeellä oli vaikeuksia uudistua 1960–1970-luvun yhteiskunnassa. Liike
muutti imagoaan ja otti käyttöön E-tunnuksen vuonna 1964. E-liikkeen tappiokierrettä yritettiin katkaista, ja Kulutusosuuskuntien Keskusliiton, OTK:n ja osuusliikkeiden toimintoja ja henkilöstöä vähennettiin. Myös OTK:n omaa tuotantoa
lopetettiin 1970-luvulla. OTK ja 39 osuusliikettä sulautuivat E-osuuskunta Ekaksi
vuonna 1983. Myöhemmin syntyneeseen Osuuskunta Eka-yhtymään liittyivät
myös Haka- ja Kansa-yhtiöt. Myös Kulutusosuuskuntien Keskusliiton liiketoimintoja karsittiin 1980−1990-luvuilla, ja se palasi juurilleen toimimaan vain aatteellisena
järjestönä. Keskusliiton toiminta lopetettiin vuonna 1992. Myös Vakuutusyhtiö
Kansan taru päättyi vuonna 1994 konkurssiin.
Edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perillisiä ovat Osuuskunta Tradeka,
Tradekan säätiö ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiö, jotka jatkavat jäsenistön arvojen mukaista yleishyödyllistä toimintaa. Osuuskunta Tradeka-yhtymä syntyi vuonna 1995, kun Osuuskunta Eka-yhtymä joutui saneeraukseen. Tradekan omistamat
vähittäiskauppaa harjoittava Tradeka Oy ja hotelli- ja ravintolapalveluita tuottava
Restel Oy menestyivät hyvin 1990-luvulla. Vuonna 2016 Osuuskunta Tradeka on
hallintaosuuskunta, joka tarjoaa omistamiensa yritysten kautta jäsenilleen etuja ja
alennuksia hotelleissa, ravintoloissa ja nettiruokakaupassa. Osuuskunta toteuttaa
yhteiskuntavastuutaan tukemalla vuosittain yleishyödyllisiä hankkeita kuten ensikoti- ja turvakotitoimintaa, lasten ja nuorten järjestötoimintaa sekä eläkeläisten
virkistystoimintaa.

Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto

Osuusliike Elanto antoi 10 prosentin alennuksella ostokortteja Metalliliiton melkein kaksi kuukautta kestäneen
lakon osallistujille Helsingissä maaliskuussa 1971. Edistysmielinen osuustoimintaliike tuki ammattiyhdistysliikettä
työtaisteluissa avustamalla suoraan lakkolaisia.
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Yleishyödyllinen asuntorakentaminen
Jo 1800-luvulla Suomen suurimmissa kaupungeissa kärsittiin asuntopulasta. Varsinkin työväestö asui ahtaasti ja epäterveellisissä oloissa. Monilla paikkakunnilla
tehdas rakennutti työntekijöilleen edullisia asuntoja. Helsingissä perustettiin ensimmäiset työväen asunto-osakeyhtiöt jo 1880-luvun lopulla. Asuntoreformiyhdistys perustettiin kehittämään yleishyödyllistä pienasuntorakentamista vuonna
1910. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, OTK, Kansa-vakuutusyhtiöt ja Osuusliike
Elanto rakennuttivat henkilöstölleen myös asuintaloja 1920−1930-luvulla. Asuntokeinottelu kuitenkin syrjäytti yleishyödyllisen asuntorakentamisen 1920-luvulla.
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, OTK, Kansa-yhtiöt, Osuusliike Elanto, Asuntohypoteekkipankki, Asuntoreformiyhdistys ja Sosiaalipoliittinen Yhdistys päättivät
perustaa Helsingin Asuntokeskuskunnan, joka lyhennettiin kutsumanimeksi Haka.
Haka suunnitteli ja rakensi asunto-osakeyhtiöitä varten käytännöllisiä asuintaloja
mahdollisimman edullisesti, sekä rakensi jäsenilleen liiketiloja. E-liike oli myöhemmin perustamassa yhdessä SAK:n kanssa myös Valtakunnallista vuokrataloosuuskuntaa VVO:ta. Nousukauden jälkeen koitti 1990-luvun alun lama, joka johti
myös Hakan konkurssiin vuonna 1994.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Pihaleikkejä Rakennusliike Hakan rakentaman
kerrostalon pihassa Olympiakylässä Helsingin
Käpylässä kesällä 1948.

Hakan rakennustyömiehet seisovat VVO:n
ja sen tytäryhtiön Asoasunnot Oy:n asumisoikeusasuntoja mainostavan kyltin edessä
rakennustyömaalla vuonna 1992. Taustalla
rakenteilla olevia kerrostaloja.
Kansan Arkisto
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Kulutusosuuskuntien Keskusliitto
KK:n juliste Osuusliike Voiman
15–30-vuotiaille järjestämästä
E-diskosta vuodelta 1975.
Nuorisokulttuurin nousun myötä
järjestettiin erilaisia nuorten diskoja
ja illanviettoja.

Työväen Ravintoyhdistykset ja osuuskaupat. Työväestölle haluttiin tarjota
edullisemmin elintarvikkeita ja tuotteita. Työväenyhdistyksillä ja vuoden 1901
osuustoimintalailla oli suuri vaikutus ensimmäisten työväen osuuskauppojen
perustamisintoon. Paikalliset osuusliikkeet perustivat omia leipomoita, meijereitä,
makkara- ja virvoitusjuomatehtaita sekä teurastamoita.
Viipurin Työläisten Ravintoaineiden Kauppayhtiö (1882–1925).
Ensimmäisiä työväen ravintoyhdistyksiä.
Turun Tehtaanmiesten Ravintoyhdistyksen Osakeyhtiö (1884–1899).
Ensimmäisiä työväen ravintoyhdistyksiä.
Finlayson & Kumpp. Työväen Osuuskauppa (1900–1917). Ensimmäinen
osuustoimintalain mukainen työväen osuuskauppa, Osuusliike Voiman
edeltäjä.

Työväen Arkisto

Työläisäiti viiden lapsensa kanssa kodissaan Helsingissä joulukuussa 1910.
Monet työläisperheet asuivat yhteiskeittiöasunnossa, jossa kaikki päivän
toimet tehtiin yhdessä ja samassa huoneessa. Työläisten asuinoloja haluttiin
parantaa rakentamalla edullisia ja järkeviä asuintaloja.

Hok-Elanto (2003–), (ent. Osuusliike Elanto 1905–2003). Suurin ja
tunnetuin edistysmielinen osuuskauppa. Kuului KK:hon alusta lähtien,
jättäytyi Osuuskunta Eka-yhtymän ulkopuolelle 1983. Yhdistyi puolueettoman
Helsingin Osuuskaupan HOK kanssa Hok-Elannoksi.
Kulutusosuuskuntien keskusliitto KK (1916–1992). Edistysmielisen osuustoimintaliikkeen aatteellinen keskusjärjestö. Määritteli liikkeen tavoitteet ja toimintatavat, pyrki levittämään osuustoiminta-aatetta, julkaisi valistuksellista aineistoa,
välitti puhujia, kehitti jäsentoimintaa ja kuluttajaneuvontaa. Omia kuluttajaneuvojia, jotka tekivät neuvontatyötä kotitalouksille. KK:lla oli myös omia tuotantolaitoksia ja oma Kustannusosakeyhtiö Tammi. Keskusliitto toimi myös kuluttajien
etuja ajavana järjestönä, joka pyrki edistämään kuluttajasuojalainsäädäntöä. Kuluttajien etuja valvottiin perustamalla oma keskuslaboratorio laaduntarkkailuun
vuonna 1922. Osuuskauppojen jäsenille tarjottiin jäsenetuina vuosittain jaettavat
ylijäämäpalautuksia, hautaus- ja ryhmähenkivakuutuksia, hää- ja kummilahjoja
sekä jäsenalennusvihkoja. Osuusliikkeiden tavarataloissa ja myymälöissä oli omia
jäsenten säästökassoja, joihin tallettaminen oli edullisempaa verrattuna muihin
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pankkeihin. Talletetut varat sijoitettiin osuusliikkeen tuotanto- ja liiketoimintaan.
Osuusliikkeillä oli myös kansanravintoloita, joista työläiset saivat ostaa edullista
lounasruokaa. Osuusliikkeiden ravintolat siirtyivät vuonna 1983 Osuuskunta Ekayhtymälle. Uusi liikenimi Restel tuli käyttöön vuonna 1989. Vuonna 2016 Restel
käsittää yli 230 ravintolaa.
KK:n Naiset Mukaan -toimikunnat (1929−1969). Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto KK aloitti naisten osuustoimintavalistuksen ja toiminnan
perustamalla osuuskauppoihin Naiset Mukaan -toimikuntia, jotka
järjestivät paikkakunnallaan kursseja, innostivat naisia liittymään jäseniksi
ja osallistumaan osuusliikkeiden päätöksentekoon. Valistukseen sisällytettiin
osuuskaupan toimintaperiaatteet, hintapolitiikka, hintavertailu, elintarvikkeiden käyttöarvo ja oman tuotannon merkitys. Naisille järjestettiin vierailuja
tehtaissa ja myymälöissä, perheretkiä, leirejä, kursseja sekä valistus- ja
juhlatilaisuuksia. Painopiste oli käytännöllisessä kotitalousvalistuksessa ja
perheenemännille perustettiin suosittu Koti -perhepiirin vuosikirja. Naiset
Mukaan -toiminta oli suosituinta sotien jälkeen.
E-killat (1969−1994). Naiset Mukaan -toimikuntien tilalle perustettiin
jäsenistön E-killat. Naiset olivat aktiivisia toimijoita ja enemmistönä
edistysmielisessä osuusliikkeessä, mutta siitä huolimatta päätöksentekijöistä
enemmistö oli miehiä. Kiltajärjestelmässä oli käytössä sukupuoli- ja ikäkiintiöt tasa-arvon toteutumiseksi.
Co-Op Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto ry (1992−2002), (ent. Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liitto KOL). Eka-yhtymä, Elanto ja SOK perustajina, samalla
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto lakkautettiin.
Osuustoiminnan neuvottelukunta (2001−). Jäsenorganisaatioina Pellervo-Seura,
Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Osuuskunta Tradeka ja OP Osuuskunta.
Jatkoi Suomen Kuluttajaosuustoiminnan Liiton KOL toimintaa. Toimii vuonna
2016 suomalaisten osuustoiminnallisten järjestöjen ja yritysten yhteistyöelimenä.
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Keskusosuusliike OTK (1971–1983), (ent. Osuustukkukauppa OTK 1920–
1971), (ent. Suomen Osuustukkakauppa OTK 1917–1920). OTK oli edistysmielisen osuustoimintaliikkeen oma tavaraa tuottava ja välittävä tukkuliike. Kasvava
edistysmielinen liike ja asiakaskunta johti OTK:n oman elintarvike-, taloustarvike- ja tekstiilituotannon lisäämiseen. OTK oli 1950-luvulla Suomen suurin
teollisuusyritys, jonka tuotanto kohdistui kotimaan markkinoille.
Vapaa-ajalla osuustoimintaliikkeen työntekijöillä oli mahdollisuus harrastaa
kulttuuria, musiikkia ja urheilua omissa seuroissa. OTK:lla ja paikallisilla osuusliikkeillä oli omat kesänviettopaikat henkilöstölle ja heidän perheilleen. Osuustukkukauppa perusti 1960-luvulla E-hotelliketjun, jonka pohjalta kehitettiin Cumulushotelliketju. Myös osuusliikkeiden hotellit siirtyivät Osuuskunta Eka-yhtymälle
vuonna 1983. Osuuskunta Tradekan omistamaan Resteliin kuului 43 hotellia
vuonna 2016.
Osuuskunta Tradeka (ent. Osuuskunta Tradeka-yhtymä 1995−), (ent. Osuuskunta Eka-yhtymä 1987−1994 konkurssi), (ent. E-osuuskunta Eka (1983−1987),
(ent. E-liike 1964−1983). Edistysmielinen osuustoimintaliike muutti imagoaan
ja järjestäytyi yhdeksi E-liikkeeksi vuonna 1964. OTK ja 39 osuusliikettä sulautuivat E-osuuskunta Ekaksi vuonna 1983. Myöhemmin syntyneen Osuuskunta
Eka-yhtymään liittyivät myös Haka- ja Kansa-yhtiöt. 1990-luvun alun lama johti
Eka-yhtymän taloudellisiin vaikeuksiin, talletusten nostamiseen säästökassoista
ja Osuuskunta Eka-yhtymän velkasaneeraukseen vuonna 1993. Osuuskunta
Tradeka-yhtymä syntyi vuonna 1995. Tradekan omistukseen jäi vähittäiskauppaa
harjoittava Tradeka Oy ja hotelli- ja ravintolapalveluita tuottava Restel Oy.
Osuuskunta Tradeka on hallintaosuuskunta, joka tarjoaa omistamiensa yritysten
kautta jäsenilleen etuja ja alennuksia hotelleissa, ravintoloissa ja nettiruokakaupassa.
Se omistaa Tradeka-Palvelut Oy:n. Tradeka-Yhtiöt Oy on vuonna 2014 perustettu
osakeyhtiö, joka vastaa Tradekan liiketoimintojen omistajanohjauksesta.
Se omistaa Tradeka-Sijoitus Oy:n ja Restel Oy:n. Osuuskunta Tradeka on tukenut
vuosittain puolella miljoonalla eurolla erilaisia yleishyödyllisiä hankkeita.

E-seniorit ry (1989−) Edistää E-liikkeen eri yksiköiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä toimineiden ja eläkkeelle jääneiden jäsentensä hyvinvointia
sekä ylläpitää osuustoimintahenkeä. Yhdistys ja sen aluejaostot järjestävät
juhlia, retkiä ja opintokerhotilaisuuksia. Osuuskunta Tradeka tekee
yhteistyötä E-seniorit ry:n kanssa ja tarjoaa jäsenille etuja.
KANSA-yhtymä Oy (1979–1994 konkurssi), (ent. Keskinäinen Vahinkovakuutus
yhtiö Kansa 1934–1978), (ent. Vakuutusosakeyhtiö Kansa 1923–1934), (ent.
Paloapuyhdistys Kansa 1928–), (ent. Paloapuyhdistys Tulenturva 1919–1928).
Kulutusosuuskuntien Keskusliitto KK, sen jäsenliikkeitä ja OTK perustivat ensimmäisen oman osuustoiminnallisen vakuutuslaitos Paloapuyhdistys Tulenturvan
vuonna 1919. Se turvasi myymälät, varastot, tuotantolaitokset ja omaisuuden sekä
kokosi edistysmielisen osuuskauppaliikkeen palovakuutukset omaan yhtiöön ja
vakuutti myös osuusliikkeiden jäsenten omaisuuden. Myös osuuskauppaliikkeen
henkilökunta vakuutettiin. Henkivakuutuksia pystyttiin tarjoamaan myös vähävaraisille. Vuonna 1923 perustettiin Vakuutusosakeyhtiö Kansa, joka tarjosi jo
monipuolisia vakuutuksia. Vakuutusyhtiö Kansa vaikutti edullisemmilla vakuutushinnoillaan kaikkien vakuutusyhtiöiden hintatasoon haastamalla ne hintakilpailuun, josta kuluttajat hyötyivät. Kansa sopi ammattiliittojen kanssa liittojen
jäsenien ja heidän perheidensä edullisten vapaa-ajan tapaturmavakuutuksista.
Myös Työväen Urheiluliitto ja Työväenurheilun Keskusliitto ottivat urheilijoilleen
Kansan tapaturmavakuutukset. Vakuutusyhtiöitä kutsuttiin Palo-Kansaksi,
Vahinko-Kansaksi, Henki-Kansaksi ja Eläke-Kansaksi. Monien nimenvaihdoksien
jälkeen se tunnettiin nimellä Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Kansa. Myöhemmin keskinäiset Kansa-yhtiöt muutettiin osakeyhtiöiksi ja perustettiin yhteinen
emoyhtiö Kansa-yhtymä Oy. Kansa-yhtymä Oy:stä tuli osa Eka-yhtymää vuonna
1983. Eläke- ja Henki-Kansa joutuivat konkurssiin vuonna 1994 Kansa-yhtymän
ulkomaantoiminnan tappioiden takia. Vahinko- ja Eläke-Kansan vakuutuskannat
jaettiin muille vakuutusyhtiöille. Henki-Kansan selvitystila saatiin päätökseen 2013.
Eläkekassa Tuki (1943–), (ent. Eläkelaitos Tuki 1936–1943). Edistysmielisten
osuusliikkeiden toimihenkilöiden saivat vapaaehtoiset eläkevakuutukset, kun Eläkelaitos Tuki perustettiin. Työntekijät maksoivat eläkekustannuksista vain osan.

Kustannusosakeyhtiö Tammi (1941–1996 Bonnier osti). Perustajina Kulutusosuuskuntien Keskusliitto, OTK, Elanto, Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto sekä Työväen Sivistysliitto. Tammi oli yleiskustantaja, joka julkaisi tieto-,
kauno-, viihde-, nuoriso- ja lastenkirjallisuutta. Puolueista riippumaton, mutta
pyrki valistamaan erityisesti työväestöä ja julkaisemaan yhteiskunnallisia aatteita
sisältävää kirjallisuutta sekä uudenaikaista sivistävää tietokirjallisuutta. Tammi
myös julkaisi ja levitti SAK:n tarpeisiin tietokirjoja. Ruotsalainen Bonnierförlagen osti kustannusosakeyhtiön vuonna 1996. Julkaisee aikuisten-, lasten- ja
nuortenkirjallisuutta.
Palkansaajien tutkimuslaitos PT (1993–), (ent. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos TIT 1971–1993), (ent. Kansan Markkinatutkimuslaitos KAMALA
1951–1971). Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja SAK perustivat Kansan Markkinatutkimuslaitos KAMALAn työväenliikkeen omaksi taloudelliseksi tutkimuslaitokseksi. Se toimi alussa lähinnä vain Kulutusosuuskuntien Keskusliiton tutkimusosastona, joka tutki väestön kulutusta ja elinkustannuksia. Sen työtä jatkoi
Työväen taloudellinen tutkimuslaitos Ttt. Nykyinen Palkansaajien tutkimuslaitos
PT perustettiin vuonna 1993, kun sen kannatusyhdistykseen tulivat mukaan kaikki
Suomen ammatilliset keskusjärjestöt ja useimmat ammattiliitot.

Yleishyödyllinen asuntorakentaminen
Sosiaalipoliittinen yhdistys (1932–), (ent. Suomen Työväensuojelus ja Sosiali
vakuutusyhdistys 1908–1932). Perustettiin tekemään tunnetuksi ja kehittämään
suomalaista sosiaalipolitiikkaa. 2010-luvulla yhdistys pyrkii sosiaalipolitiikan ja
sen tutkimuksen kehittämiseen. Toimii yhdyssiteenä sosiaalipolitiikan tutkimuksen
ja käytännön alalla toimivien välillä. Järjestää seminaareja ja esitelmätilaisuuksia,
antaa lausuntoja, kannanottoja ja harjoittaa julkaisutoimintaa.
Asuntoreformiyhdistys, (ent. Yhdistys yleishyödyllisen rakennustoiminnan
edistämiseksi (1910–). Perustettiin Suomen asuntososiaalisen tilanteen parantamiseksi. Asuntoreformiyhdistyksessä toimi samoja vaikuttajia kuin aiemmin perus-
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tetussa Suomen Työväensuojelus ja Sosialivakuutusyhdistyksessä (myöhemmin
Sosiaalipoliittinen yhdistys), jotka molemmat pyrkivät parantamaan köyhimpien
elinoloja nostamalla ongelmat esille ratkaistaviksi. Mallia uudenlaiseen rakentamiseen otettiin ulkomailta ja Asuntoreformiyhdistys alkoi ajaa puutarhakaupunkiaatteen mukaista väljää, vehreää ja edullista rakentamista. Yhdistys katsoi, että
oikeus asua hyvin kuului kaikille väestöryhmille. Helsinkiin rakennettiin PuuKäpylä 1920-luvulla, josta tuli suomalaisen puutarhakaupungin malliesimerkki.
Vuonna 2016 yhdistyksen tarkoituksena on yleishyödyllisen asuntotuotannon
edellytysten kehittäminen ja asuntopoliittinen valistustyö. Se tekee yhteistyötä
rakentajien, rakennuttajien sekä valtion ja kuntien viranomaisten kanssa. Asuntoreformiyhdistys järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia, harjoittaa julkaisuja tutkimustoimintaa, antaa lausuntoja ja pitää yhteyttä vastaaviin kansainvälisiin
järjestöihin.
Haka Oy (1989−1994 konkurssi), (ent. Rakennuskunta HAKA (1975−1989),
(ent. Helsingin Asuntokeskuskunta Haka 1938−1994). Valtakunnallinen
edistysmielisen liikkeen rakennusyhtiö. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto,
OTK, Kansa-yhtiöt, Osuusliike Elanto ja osakasjäseninä olleet Asuntohypoteekki
pankki, Asuntoreformiyhdistys ja Sosiaalipoliittinen Yhdistys perustivat Helsingin
Asuntokeskuskunnan, joka lyhennettiin kutsumanimeksi Haka. Se oli ensimmäinen
eri puolille Suomea perustetuista Haka-yhtymistä ja osuuskuntamuotoinen yritys,
jonka tarkoitus oli asuntotuotanto ilman yrittäjävoittoa, asunto-olojen uudistaminen
ja asuntokeinottelun estäminen. Haka suunnitteli ja rakensi asunto-osakeyhtiöitä
varten käytännöllisiä asuintaloja mahdollisimman edullisesti, sekä rakensi jäsenilleen
liiketiloja. Esimerkiksi Osuusliike Elannolle rakennettiin myymälöitä, meijeri,
teurastamo, asuintaloja ja kasvihuoneita. Suomessa annettiin vuonna 1949 asuntorakentamisen rahoitusta ja edistämistä koskevat Arava-lait, jotka edistivät Hakan
yleishyödyllistä asuntotuotantoa toisen maailmansodan jälkeisessä asuntopulassa.
SAK ja suurimmat ammattiliitot tulivat Hakan jäseniksi 1970-luvulla, jolloin
nimi muuttui Rakennuskunta Hakaksi. Vuonna 1989 yritys muutettiin osakeyhtiö
Haka Oy:ksi ja vanha osuuskuntamuoto jäi pois. Haka nousi suurimmaksi rakennusliikkeeksi, jonka pääomistajia olivat EKA, Elanto ja Suomen Työväen Säästö-
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pankki. 1980-luvulla koetun nousukauden ja ulkomaille laajentuneen rakennustoiminnan jälkeen koitti 1990-luvun alun lama, joka johti rakennustuotannon
romahtamiseen. Velkaantunut Haka haettiin konkurssiin vuonna 1994.
Helsingin Asuntokeskuskunta Haka (1938−1994 konkurssi). Vanhin ja
suurin yleishyödyllisiä asuntoja tuottavista Haka-yhtymistä. Rakensi muun
muassa Helsinkiin lähiöitä, ja yksi suurimmista hankkeista oli Helsingin
Käpylään vuonna 1946 valmistunut Olympiakylä.
VVO-yhtymä Oyj (1997−), Valtakunnallinen Vuokratalo-osuuskunta VVO
(1969–1997). Ammattiyhdistykset ja edistysmielinen osuustoimintaliike perustivat
Valtakunnallisen Vuokratalo-osuuskunnan VVO:n vuonna 1969 rakennuttamaan
kohtuuhintaisia vuokrataloja ja -asuntoja. Osuuskunnan tehtävänä oli hankkia
tarvittava rahoitus sekä tontit ja maa-alueet, joille se rakennutti kohtuuhintaisia
vuokrataloja ja asuntoja pääasiallisesti valtion asuntolainoituksen turvin. Sittemmin
VVO on muuttunut osakeyhtiöksi, luopunut yleishyödyllisistä ARA-asunnoista
ja tarjoaa markkinahintaisia vuokra-asuntoja. Suurimmat yksittäiset omistajat ovat
eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä ammattiliittoja.

MUU YRITYSTOIMINTA
Työväenliikkeen piirissä on syntynyt osuustoiminnan lisäksi liiketoimintaa, jolla
on yhtä lailla ollut keskinäisen avun luonne. Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan
tarina lähtee liikkeelle 1900-luvun alusta, jolloin lukuisten juuri valmistuneiden
työväentalojen vakuuttaminen tuli ajankohtaiseksi. Monet vakuutusyhtiöt eivät
suostuneet vakuuttamaan niitä, joten tamperelaiset työläiset ja työväenjärjestöt
perustivat oman palovakuutuslaitoksen Hämeen Työväen Keskinäisen Paloapuyhdistyksen vuonna 1910, jonka toiminta laajeni valtakunnalliseksi 1913. Työväen
Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvaksi muuttuneena yhtiö laajensi vakuutustoimintaansa. Vuodesta 1965 se tarjosi kaikkia vahinkovakuutuksia lukuun ottamatta
henki- ja eläkevakuutuksia, myöhemmin niitäkin. Vuodesta 1995 Turvan yhteistyökumppaneina on ollut SAK, ammattiliittoja ja Tapiola. Nimi muuttui jälleen
vuonna 2000 ja siitä tuli Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva.
Varoja työväenliikkeen sosiaalisen toiminnan rahoittamiseen on hankittu
myös yritystoiminnalla. Sosialidemokraattinen Naisliitto perusti vuonna 1951 Ursula Oy:n tukemaan perustamiensa vanhainkoti Käpyrinteen sekä Kallioniemen ja
Kotorannan kesäkotien toimintaa. Yhtiö avasi kahvila Ursulan Helsingin Kaivopuiston rantaan, kukkakauppa Ursulan ja hotelli Ursulan Hakaniemeen. Edelleen
suositun Cafe Ursulan tuotot menevät yhtiön omistavien Helsingin ensikoti ry:n,
Kansan Sivistysrahaston, Kesäkoti Kallioniemi ry:n, Käpyrinne ry:n, Lomakoti
Kotoranta ry:n ja Pienperheyhdistys ry:n toiminnan tukemiseen. Työväenjärjestöjen
tarvitsemia ostopalveluita päädyttiin keskittämään yhteen ja perustettiin Työväenyhteisöjen Keskus ry TYK. Se tarjosi monipuolisia palveluja yritystensä kautta muun
muassa työväentalojen, huvi- ja kansanpuistojen perustamiseen ja ylläpitoon aina
vuoden 1961 konkurssiin saakka.

Työväen keskinäisen vakuutusyhtiö Turvan
mainoksessa vuonna 1979 kehotettiin
keskittämään vakuutukset Turvaan.
Työväenmuseo Werstaan kokoelmat
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SDP:n ja työväenliikkeen oman
Mainostoimisto Aremainos Oy:n
tekemä vaalimainos vuodelta 1979.

Helsingin Kirja-Aitta Oy (1920−). Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta osti 1920
vararikkoon joutuneen Hakaniemen Kirjakaupan ja perusti Helsingin Kirja-Aitta
Oy:n.
Kansankulttuuri Oy (1940−1986). Omistajina kansandemokraattiset järjestöt ja
Suomi-Neuvostoliitto-Seura. Julkaisi sosialistista ja marxilaista tieto- ja kaunokirjallisuutta, teki tunnetuksi neuvostoliittolaista kirjallisuutta. Kirjakauppa lakkautettiin 1984, kustannustoiminta siirrettiin 1986 Suomi-Neuvostoliitto-Seuralle.
Ursula Oy (1952−). Perustajina Helsingin Ensi Koti ry, Kesäkoti Kallioniemi
ry, Vanhojen Huolto ry ( nyk. Käpyrinne ry), Lomakoti Kotoranta ry, Liike- ja
virkanaisten yhdistys, Työväen Kukkaisrahasto. Cafe Ursulan omistaa Helsingin ensikoti ry, Kansan Sivistysrahasto, Kesäkoti Kallioniemi ry, Käpyrinne ry,
Lomakoti Kotoranta ry ja Pienperheyhdistys ry. Ursulan tuotot ohjataan näiden
järjestöjen toiminnan tukemiseen. Ennen Ursula Oy:llä oli myös hotelli ja kukkakauppa Hakaniemessä.

eo Werstaan

Työväenmus

kokoelmat

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva (2000-), (ent. Työväen Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva 1930-l.–2000), (ent. Hämeen Työväen Keskinäinen Paloapuyhdistys
1910–1930-l.). Tampereen työläiset ja työväenjärjestöt perustajina, tarjosi aluksi
vain työväentalojen palovakuutuksia. Tarjoaa vuonna 2016 vahinko-, henki- ja
eläkevakuutuksia. Yhteistyökumppaneina SAK, ammattiliittoja ja Tapiola.
Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta (1919−). Oli vasemmistolainen lehden- ja
kirjankustantamo, joka julkaisi Suomen Sosialidemokraatti -lehteä ja omisti
Paasipainon kirjapainon ja sitomon. Yritys toimii myös Tilitoimisto Kvalta -nimellä,
joka on tarjonnut vuodesta 1990 taloushallinnon palveluja erilaisille
yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja rahastoille.
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Mainostoimisto Aremainos Oy (1972−). Perustajina SDP, Työväenlehtien Kannatusyhdistys ja Helsingin Kirja-Aitta Oy, myöhemmin mukaan tuli myös SAK.
Hoiti työväenliikkeen järjestöjen ja laitosten mainos- ja vaalikampanjoita.
Ammattimedia Oy (1973−2012). Ammattiyhdistyslehtien ilmoitustoimisto, joka
huolehti osakaslehtiensä ilmoitustilan myynnistä ja laskutuksesta. Pääosakkaita
olivat Paasipaino Oy ja Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta.
Kiinteistö Oy Karihaara (1978−), (ent. Kiinteistöosakeyhtiö Karihaara 1932–
1978). SDP perusti osakeyhtiön ostamaan l apuanliikkeen aikana huutokaupattaviksi joutuneet työväentalot Helsingin Työväen Säästöpankin lainojen avulla.
Talot palautettiin takaisin työväenyhdistyksille olojen parannuttua. Myöhemmin
osakeyhtiö osti maata Pohjois-Karjalan Polvijärveltä ja perusti Lomakeskus
Huhmarin 1970-luvulla huolehtimaan työläisperheiden sosiaalisesta lomatoiminnasta. Lomatoiminnan aloitti Perhelomat ry ja matkailupalveluista vastasi Huhmarisvaaran Loma Oy. Lomakeskus Huhmari tarjoaa lomapaketteja, majoitus-

ja kylpyläpalveluita sekä tuettuja lomia Hyvinvointilomat ry:n kautta.
Työväenyhteisöjen Keskus ry TYK (1954–1962 konkurssi). Omistajina SAK,
TUL, SDP ja KK. Työväenyhteisöjen Keskukseen kuuluivat Yhteismainos Oy,
Psyko-Työ Oy, Oy Liikennemainos, Kansan Pika-Arpajaiset ry, Ohjelmapalvelu ry,
Allotria Filmi Oy, Kansan Elokuva ry, Koulu-ja järjestöelokuva ry, Kansalaisten
Taiteenedistämisyhdistys ry, Keskusliike TEEKO, Työväenyhdistysten Keskusliitto
(TK) ry, Huvi- ja Kansanpuistojen Keskusliitto, Työväentalojen Takausosakeyhtiö.
Kukin tuotti työväen toimintaa varten palveluja, etenkin huvipuistojen ja työväentalojen toimintaan liittyen.
Mainostoimisto Yhteismainos Oy (1943–1962). Hoiti mainos- ja
propaganda- asioita.
Psyko-Työ Oy (1947–1962). Mielipide- ja markkinatutkimuslaitos.
Oy Liikennemainos (1952–1962). Vuokrasi julisteiden mainospaikkoja
eri puolilla Suomea.
Kansan Pika-arpajaiset ry (1943–1962). Järjesti arpajaisia järjestöjen ja
aatteellisten yhdistysten varainkeruuta varten. Teki yhteistyötä Psyko-Työ
Oy:n kanssa.
Työväen Ohjelmapalvelu ry (1946−1962). Välitti taiteilijoita, kiertueita,
sirkuksia ja orkestereita sekä muun muassa Miss Suomi -kilpailuja.

Koulu- ja järjestöelokuva ry (1956–1962). Toimi erillisenä yrityksenä.
Hankki esityskoneistoja kuten projektoreita kouluille ja järjestöille sekä
varasi ja vuokrasi filmejä. Järjesti aluksi Tammen kanssa kielikursseja
elokuvien välityksellä, mutta kurssitoiminta siirtyi Koulu- ja järjestöelokuva
ry:n järjestettäväksi.
Kansalaisten Taiteenedistämisyhdistys ry (1956–1962). Hoiti taiteenedistämistyötä, eli näyttely- ja valistustyötä kansalaisille.
Keskusliike TEEKOO (–1962) (ent. Työväenyhdistysten Keskusliike ry).
Työväenjärjestöjen ”hovihankkija”. Hankki työväentalojen, huvi- ja kansanpuistojen välineet ja tarvikkeet sekä hoiti myös urheiluseurojen hankinnat.
Työväenyhdistysten Keskusliitto (TK) ry (1946–1962). Rakennus- ja
vakuutusosastot hoitivat työväentalojen, huvi- ja kansanpuistojen rakentamisen ja vakuutusasiat.
Huvi- ja kansanpuistojen keskusliitto ry (1954‒1962). Paikallisten Huvi- ja
Kansanpuistoyhdistysten keskuselin. Huolehti kesäajan viihdytys- ja
vapaa-aikatoiminnan organisoinnista ja tehostamisesta. Teki yhteistyötä
paikallisten järjestöjen ja Ohjelmapalvelu ry:n kanssa.
Työväentalojen Takausosakeyhtiö (1955–1962). Perustettiin työväentalojen,
huvi- ja kansanpuistojen ja niiden jäsenyhdistysten luotto- ja takauslaitokseksi.

Allotria Filmi Oy (1955–1962 vararikko), Kansan Elokuva Oy (1947–
1955), Kansan Elokuva ry (1945–1947). Kansan Elokuva Oy oli SDP:n ja
sosiaalidemokraattista aatetta edustavien järjestöjen vuonna 1947 perustama
elokuva-alan yritys. Hankki elokuvateattereita työväentaloille, vuokrasi
filmejä ja sillä oli omaa tuotantoa. Avusti paikallisia yhdistyksiä uusien
teattereiden perustamisessa.
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TYÖVÄEN PANKIT
Työväenliikkeen järjestöt ja yritykset eivät saaneet 1900-luvun alussa helposti rahoitusta porvarillisista pankeista, ja poliittisen tilanteen kiristyessä koettiin tärkeäksi
järjestää riippumaton rahoitusmahdollisuus. Helsingin Työväen Säästöpankki aloitti
toimintansa vuonna 1909 ja seuraavina vuosina perustettiin lukuisia säästöpankkeja eri kaupunkeihin. Työväen säästöpankit toimivat aluksi työväestön ja sen järjestöjen rahalaitoksia. Työväen säästöpankit olivat yhteydessä toisiinsa ja pitkään
suunnitteilla ollut yhdistyminen tapahtui vuonna 1971. Suomen Työväen Säästöpankki STS koostui viidestä alueellisesta säästöpankista. Vuonna 1989 STS muuttui
liikepankki STS-Pankki Oy:ksi, joka liitettiin pankkikriisin keskellä vuonna 1992
Kansallis-Osake-Pankkiin (KOP). Suomen Työväen Säästöpankki STS tuki työtaistelurahastosopimusten mukaan lakossa olevia liittoja ja niiden henkilöjäseniä.
SAK ja ammattiliitot päättivät kuitenkin perustaa oman toiminnan turvaamiseksi
ja työtaistelutilanteiden varalle ammattiyhdistyspankki Osuuspankki Yhteistuen
(OPY) vuonna 1963. Työväen oma liikepankki Peruspankki Oy perustettiin vuonna
1963. Sen tarkoitus oli turvata Helsingin Työväen Säästöpankin kassareservien
pysyminen työväenliikkeen hallinnassa. Se tuki työväen ammatillisia järjestöjä,
osuustoiminnallisia yrityksiä, asunto- ja rakennusyhtymiä, vakuutusyhtiöitä ja
kustannusliikkeitä. Peruspankki Oy sulautettiin vuonna 1990 STS-Pankkiin.
Suomen Työväen Säästöpankki STS (1971-1992). Työväen säästöpankit toimivat

Suomen Työväen Säästöpankin STS:n piirikonttori Tampereella
Aleksis Kiven katu 26:ssa 1980-luvulla.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto
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aluksi työväestön ja sen järjestöjen rahalaitoksia. Asiakkaina erityisesti teollisuustyöväkeä, rakennustyöläisiä ja palvelualoilla työskenteleviä. STS tuki työtaistelurahastosopimusten mukaan lakossa olevia liittoja ja niiden henkilöjäseniä. Työntekijöille myönnettiin lakkolainoja, jotta nämä selvisivät lakon aikana suurimmista
menoistaan kuten asuntolainojen korko- ja lyhennysmaksuista, vuokranmaksusta
ja osamaksueristä. 1980-luvulla suuri osa asiakaskunnasta oli ammatillisesti järjestäytynyttä työväestöä. STS tuki myös urheilua TUL:n kautta. Työväen säästöpankkien pitkään suunnitteilla ollut yhdistyminen tapahtui vuonna 1971, jolloin
viidestä alueellisesta säästöpankista koostunut Suomen Työväen Säästöpankki
STS aloitti toimintansa. Vuonna 1989 STS muuttui liikepankki STS-Pankki Oy:ksi,
joka liitettiin pankkikriisin keskellä vuonna 1992 Kansallis-Osake-Pankkiin (KOP).
Kansallispankki ja Suomen Yhdyspankki sulautuivat vuonna 1995 muodostaen
Merita Pankin, josta lopulta tuli osa Nordeaa. Vuonna 1989 perustettu STS-Säätiö
jatkaa toimintaansa Palkansaajasäätiön nimellä jakaen apurahoja. Säätiö ylläpiti
STS-Pankkimuseota, jonka kokoelmat siirrettiin myöhemmin Työväenmuseo
Werstaalle.
Helsingin Työväen Säästöpankki (1919–1970), (ent. Työväen Säästöpankki
Helsingissä 1909–1919). Ensimmäinen työväen säästöpankki.
Yhdistyi Suomen Työväen Säästöpankkiin.
Kymenlaakson Työväen Säästöpankki (1956–1970), (ent. Kotkan Työväen
Säästöpankki 1946–1955), (ent. Kyminlaakson Työväen Säästöpankki
(1909–1946). Yhdistyi Viipurin Työväen Säästöpankin kanssa 1948.
Yhdistyi Suomen Työväen Säästöpankkiin 1971.

Oulun Työväen Säästöpankki (1932–1970), (ent. Oulun Työväenyhdistyksen Säästökassa 1900–1932). Yhdistyi Suomen Työväen Säästöpankkiin.
Turun Työväen Säästöpankki TTSP (1946–1992), (ent. Työväen Säästöpankki Turussa 1914–1946). Jättäytyi STS:n ulkopuolelle. Vaihtoi nimeksi
TYP vuonna 1989 ja liittyi Suomen Säästöpankkiin vuonna 1992, joka
pilkottiin jo seuraavana vuonna.
Osuuspankki Yhteistuki OPY (1963–1993). SAK ja ammattiliitot päättivät
perustaa oman toiminnan turvaamiseksi ja työtaistelutilanteiden varalle. Pyrki
huolehtimaan ammatillisten järjestöjen ja niiden jäsenten luotontarpeesta ja
tuki työtaistelutilanteessa ammattiliittoja, -osastoja ja niiden jäseniä mahdollisilla
luotoilla. Fuusioitiin Suur-Helsingin Osuuspankkiin. Ammattiliitot, ammattiosastot ja paikallisjärjestöt saivat Osuuspankki Yhteistuesta lainansa alle normaalin
pankkikoron. Yhteistuki harrasti myös asuntorakennustatoimintaa ja rakensi
etenkin vuokra-asuntoja.
Peruspankki Oy (1963–1990). Työväen oma liikepankki perustettiin turvaamaan
Helsingin Työväen Säästöpankin kassareservien pysyvyys työväenliikkeen täydellisessä hallinnassa. Tuki työväen ammatillisia järjestöjä, osuustoiminnallisia
yrityksiä, asunto- ja rakennusyhtymiä, vakuutusyhtiöitä ja kustannusliikkeitä.
Se pystyi liikepankkina hoitamaan ulkomaista rahaliikennettä Työväen Säästöpankkeja paremmin. Sulautui liikepankki STS-Pankkiin vuonna 1990.

Lappeenrannan Työväen Säästöpankki (1932–1970), (ent. Etelä-Saimaan
Työläisten Säästöpankki 1912–1932). Yhdistyi Suomen Työväen Säästöpankkiin.
Hämeen Työväen Säästöpankki (1914–1970), (ent. Tampereen Työväenyhdistyksen säästökassa 1900–1914). Yhdistyi Suomen Työväen Säästöpankkiin.
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TYÖVÄEN SIVISTYS, KOULUTUS JA VALISTUS
Työväen sivistyksen taso ja sen kehittäminen herätti paljon kiinnostusta työväenliikkeen järjestäytyessä 1800-luvun lopulla. Sivistyksen katsottiin vaikuttavan myös
luokkatietoisuuteen, mikä kannusti osaltaan kehittämään erilaisia työväen omia sivistysyhdistyksiä. Työväenyhdistykset sekä työväen nais- ja raittiusyhdistykset järjestivätkin tahoillaan omaa valistustoimintaa. Työväenyhdistykset perustivat omia
lukusaleja ja kirjastoja, jotka kokosivat toivotunlaisesti työväkeä omiensa pariin.
Kaupungeissa toimi jo tätä ennen tehtaiden ja kaupunkien omia kirjastoja ja lukusaleja, mutta työväenyhdistyksen tiloissa saattoi lukea myös työväenkirjallisuutta
ja -lehtiä. Tämä etu sitoi jäseniä paremmin yhdistyksen toimintaan. Itseopiskelu olikin suosittua 1910-luvulla, ja eri työväenjärjestöt perustivat luku- ja opintorenkaita. Työväenyhdistykset järjestivät myös kuukausikokouksissa, iltamissa ja
kansanjuhlissa esitelmiä sekä luentoja yleishyödyllisistä aiheista. Myös lapsille oli
omia luentoja. Naisille kohdennettiin ompeluseuratoimintaa, joiden kokouksissa
luettiin kirjoja ja laulettiin. Myöhemmin toimintaa kehitettiin ja järjestettiin käsityökursseja, joilla saattoi opetella vaatteiden ompelua ja leikkaamista.

SIVISTYSLIITOT JA OPISTOT
Muiden järjestöjen esimerkkiä seuraten työväelle alettiin perustaa omia opistoja.
Näin sivistystyötä pyrittiin viemään seuraavalle tasolle. Ensimmäinen työväenopisto perustettiin Tampereelle vuonna 1899. Sen tarkoitus oli olla työväen oma
korkeakoulu. Työväenopistot alkoivat saada vuonna 1926 valtionapua toiminnalleen. Vuonna 1937 työväenopistoja oli perustettu jo 45 eri puolille maata. Vuonna
1919 perustettiin Työväenopistojen liitto valvomaan työväenopistojen etuja. Myöhemmin liitto tunnettiin Kansalais- ja työväenopistojen liittona ja vuodesta 2009
lähtien Kansalaisopistojen liittona.
Kattojärjestöä tarvittiin ohjaamaan eri sivistystyötä tekevien yhdistysten ja
opistojen toimintaa, ja Työväen Sivistysliitto TSL perustettiin vuonna 1919. Se
perusti kirjeopiston vuonna 1921, joka valmisti opintokerhoille ja yksityishenkilöille opintoaineistoa. Työväen Sivistysliitto keskittyi hoitamaan työväenjärjestöjen

koulutus- ja kulttuuritoimintaa. Vuonna 1923 Työväen Sivistysliitto alkoi kerätä
varoja, ja Työväen Akatemia valmistui Kauniaisiin vuonna 1924. Kansandemokraattiset järjestöt perustivat vuonna 1964 oman Kansan Sivistystyön Liiton, joka
edelleen ylläpitää KSL-opintokeskusta. Demokraattisen Vaihtoehdon kannattajat
puolestaan erottuaan Kansan Sivistystyön Liitosta perustivat oman Demokraattisen Sivistysliiton vuonna 1986 ja opintokeskuksen vuonna 1989.
Työväenopistojen lisäksi perustettiin lukuisia eri työväenliikkeen vaikuttajien nimiä kantavia opistoja. Esimerkiksi Työväen Sivistysliiton puheenjohtajana
toiminut Väinö Voionmaa lahjoitti saamansa syntymäpäivälahjan työläisnuorisoopiston perustamiseksi vuonna 1945. Varoja kartutettiin vielä tovi ja perustettiin
Väinö Voionmaan Säätiö, joka puolestaan perusti Hämeen Työläisnuoriso-opiston
eli Väinö Voionmaan Opiston Ylöjärvelle vuonna 1951. Kansandemokraattien ja
kommunistien vuonna 1945 perustama Yrjö Sirolan säätiö perusti Sirola-opiston
heti seuraavana vuonna. Opisto lopetti toimintansa vuonna 1994. Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto perustettiin vuonna 1964 iltaoppilaitokseksi. Se toimii
vuonna 2016 vasemmistojärjestöjen kanssa yhteistyössä, järjestää keskustelutilaisuuksia, kursseja ja muuta koulutusta jäsenjärjestöjensä kanssa.
Ammattiyhdistysliikkeen kasvu 1950-1970-luvulla loi tarpeen perustaa omia
opistoja ammattiyhdistysväen koulutusta varten. SAK perusti vuonna 1950 Kiljavan Ammattiyhdistysopiston Nurmijärven Kiljavalle ammattiyhdistysväen ja
työläisopiskelijoiden kansanopistoksi ja kansankorkeakouluksi. Se järjestää järjestökoulutusta ja on Palkansaajien koulutussäätiön omistuksessa. Väinö Voionmaan
Säätiö ja SAK perustivat vuonna 1956 ammattiyhdistysväelle ja työläisnuorisoa
varten Pohjolan Opiston Haukiputaalle Pohjois-Suomeen. Kursseille pääsi ammattiliittojen kautta ja opisto koulutti työelämässä ja ammattiyhdistysliikkeessä
työskenteleviä. Vuonna 1972 perustettu Aktiivi-Instituutti on myös tarjonnut monipuolista koulutusta muiden opistojen tavoin ammattiliitoille sekä työyhteisöjen,
kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden palveluksessa oleville. Työelämäopistot T-opistot ry perustettiin 2010 kokoamaan yhteen
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ammattiyhdistysopistoja omaksi ryhmäkseen. Siihen kuuluu kuusi kansanopistoa,
mukaan lukien Kiljavan opisto, Murikka-opisto, JHL-opisto, Aktiivi-Instituutti,
Työväen Akatemia ja Voionmaan opisto, sekä kolme opintokeskusta: Kansan Sivistysliitto, Työväen Sivistysliitto ja TJS-opintokeskus.

Työväen Sivistysliiton perustaman Metsämiesten
siirtokirjaston mainosjuliste vuodelta 1967.
Siirtokirjasto perustettiin vuonna 1949 Pohjolan
Opistolle Lapin metsätyömaiden työmiesten
lukuharrastusta tukemaan. Siirtokirjastossa
oli yli 5000 nidettä vuonna 1958.

Työväenmuseo Werst aan kokoelmat

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Tamperelaiset metallityöläiset Reima Rannikko (vas.) ja Kari Virtanen tutkivat työsuojeluopasta Metalliliiton Murikka-opiston kirjastossa. He osallistuivat Murikka-opiston
ensimmäiselle luottamustiedon peruskurssille Tampereella 5.9.1977.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto
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Osuusliike Voiman myymälähenkilökunta opiskelemassa Kulutusosuuskuntien Keskusliiton (KK)
kirjeopistossa vuonna 1963. Kulutusosuuskuntien Keskusliitto perusti henkilöstölleen vuonna
1920 osuuskauppakoulun ja kirjeopiston vuonna
1923. Ne yhdistyivät E-Instituutiksi vuonna
1970. Instituutin nimi vaihtui 1990-luvun alussa
AVA-instituutiksi.

Sivistysliitot
Työväen Sivistysliitto TSL (1919‒). Tarjosi kansantajuisia luentoja, opintokerhoja ja kirjeopiston etäopiskeluun. TSL oli perustamassa Työväen Akatemiaa ja
Yleisradiota. Kaksikielinen vapaan sivistystyön järjestö, joka tarjoaa koulutusta
aikuisväestölle.
Kansan Sivistystyön Liitto ry KSL (1964−). Kansandemokraatit perustajina.
2010-luvulla lähellä Vasemmistoliittoa. Ylläpitää KSL-opintokeskusta, joka on
valtakunnallinen vasemmistolainen aikuisoppilaitos. Ammatillista lisäkoulutusta,
kaikille avoimia ja järjestöille suunnattuja koulutuksia.
Demokraattinen Sivistysliitto (1986−). Opintokeskus (1989−). Niin sanotun Demo
kraattisen Vaihtoehdon kannattajat perustivat erottuaan KSL:stä. Sivistysliitto
ylläpitää opintokeskusta, jonka opetus painottuu yhteiskunnallisiin aineisiin.
Opintokeskus tarjoaa opintokerho-, kurssi- ja muuta koulutustoimintaa.

Opistot
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry (2009−),
(ent. Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL 1967‒2009), (ent. Työväenopistojen liitto TOL 1919−1967). Kansalais- ja työväenopistojen sekä vapaan
sivistystyön edunvalvontajärjestö ja vaikuttaja. Kansalais- ja työväenopistot ovat
kaikille avoimia, yleissivistävää aikuiskoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Toimintaa järjestetään jokaisen kunnan alueella, ja opiston omistaa useimmiten kunta,
osa on yksityisiä opistoja.
Tampereen työväenopisto (1899‒). Ensimmäinen työväenopisto.
Tampereen kaupungin omistama.
Työväen Akatemia (1924‒). Kansalaisopisto, jota Työväen Sivistysliitto oli perustamassa. Opetuksen painopiste yhteiskunnallisissa ja humanistisissa oppiaineissa,
lisäksi käyttäytymistieteiden opetusta sekä luovia oppiaineita kuten teatterin ja
luovan kirjoittamisen opetusta.

Työväen Akatemian Kannatusosakeyhtiö (1924‒). Turvaa Työväen Akatemian toimintaa.
Työväen Akatemian Toveriliitto (1925‒). Avusti vähävaraisia opiskelijoita
stipendeillä. Tarkoituksena ylläpitää suhteita entisten ja nykyisten akatemialaisten välillä.
AVA-instituutti (1990-l. alku-), (ent. E-Instituutti 1970‒1990-luvun alku), (ent.
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton kirjeopisto 1923‒1970), (ent. Kulutusosuuskuntien Keskusliiton Osuuskauppakoulu 1920‒1970). Kulutusosuuskuntien
Keskusliitto perusti kehittämään osuuskaupan henkilöstön osaamista. Osuuskauppakoulu ja kirjeopisto yhdistyivät 1970. AVA-instituutti tarjoaa räätälöityjä
johtamis- ja esimiesvalmennuksia sekä henkilöstövalmennuksia myös muille
organisaatioille.
Sirola-opisto (1946−1994). SKDL ja SKP perustivat 1945 Yrjö Sirolan Säätiön,
joka perusti opiston. Tavoitteina oli sivistystason parantaminen, marxilaisen
aatteen levittäminen.
Voionmaan koulutuskeskus (2016‒), (ent. Voionmaan opisto (1951‒2015), (ent.
Hämeen Työläisnuoriso-opisto 1951‒). Väinö Voionmaan Säätiö perusti Väinö
Voionmaan Opiston Ylöjärvelle vuonna 1951, joka toimi työväenliikkeen kansanopistona ja kurssikeskuksena. Voionmaan opisto yhdistyi vuonna 2016 Kiljavan
opiston kanssa ja muutti nimekseen Voionmaan koulutuskeskus. Molempia ylläpitää
Palkansaajien koulutussäätiö.
Pohjolan Opisto (1956‒2002). SAK ja Väinö Voionmaan Säätiö perustivat
Haukiputaalle. Opiston lähtökohta oli ammattiyhdistysväen ja työläisnuorison
opintomahdollisuuksien parantaminen Pohjois-Suomessa. SAK myi opiston kiinteistöineen Vuolle-setlementille. Se jatkoi kansanopistotoimintaa Haukiputaalla
vuoteen 2002. Opisto muutti Ouluun ja muutti nimensä Vuolle-opistoksi.
JHL-opisto (2013‒) (ent. Raseborg-opisto ‒2013), (ent. KTV-opisto), (ent. Kunta-
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alan opisto, KTV:n Karjaan kurssikoti 1963‒). Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL:n hallitus myi opiston kiinteistön Karjaan Raaseporissa syksyllä 2012,
ja opiston toiminta Karjaalla päättyi keväällä 2013. Järjestää erityisesti julkisilla
ja hyvinvointialoilla työskenteleville sekä muille ammatillisesti järjestäytyneille
humanistista ja yhteiskunnallista koulutusta, kuten hyvinvointiin, työelämän
yhteistyötaitoihin ja yhdenvertaisuuteen liittyvää koulutusta.
Helsingin Yhteiskunnallinen Opisto (1964‒). Oli Helsingin Yhteiskunnallisen
Opiston Kannatusyhdistyksen ylläpitämä iltaoppilaitos. Järjestää 2010-luvulla
keskustelutilaisuuksia vasemmistoa kiinnostavista kysymyksistä sekä kursseja ja
muuta koulutustoimintaa yhteistyössä jäsenjärjestöjensä kanssa. Jakaa syksyisin
Yhteiskunnallisen tietoisuuden palkinnon.
Aktiivi-Instituutti (1972‒). Kaikille avoin kansanopisto, jonka erityistehtävä on
työelämän kehittäminen. Tarjoaa kursseja ammattiliittojen, työyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden palveluksessa
oleville. Opistoa ylläpitää STTK-keskusjärjestöön kuuluvien toimihenkilöliittojen
muodostama Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry.
Metalliliiton Murikka-opisto (1977‒). Metallityöväen Liitto perusti opiston
Tampereen Terälahteen. Tarjoaa Metalliliiton jäsenille luottamusmies-, työsuojeluja työhyvinvointikursseja sekä järjestötoimintaan liittyvää ja yleissivistävää
koulutusta.
TJS Opintokeskus. Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.
Ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja
STTK. Koulutus tukee toimihenkilöjärjestöjen sivistyksellisiä ja koulutuksellisia
tavoitteita. Koulutuksen sisällöissä painottuvat järjestötoiminnan ja työelämän
kehittäminen sekä palkansaajajärjestöjen kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta.
Työelämäopistot T-opistot ry (2010‒). Ammattiyhdistysopistojen ryhmä, johon
kuuluu kuusi kansanopistoa: Kiljavan opisto, Murikka-opisto, JHL-opisto, AktiiviInstituutti, Työväen Akatemia ja Voionmaan opisto sekä kolme opintokeskusta:
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Kansan Sivistysliitto, Työväen Sivistysliitto ja TJS-opintokeskus. Ne järjestävät
lyhytkursseja, osa koko lukuvuoden kestäviä kursseja.
KSL-opintokeskus (1960-l.‒). Kansan Sivistystyön Liiton perustama ja ylläpitämä
valtakunnallinen vasemmistolainen aikuisoppilaitos. Ammatillista lisäkoulutusta,
kaikille avoimia ja järjestöille suunnattuja koulutuksia.

Muita
Suomen Työväen Esperantoliitto FLEA (1921‒). Työväen Esperantoseurat
perustivat Suomen Työväen Esperantoliiton Suomen Esperantoliiton EAF:n (1907‒)
kongressin aikana Tampereella vuonna 1921. Vuonna 2016 esperantoseurat kuuluvat
Suomen Esperantoliittoon.
Helsingin Työväen Esperantoseura (1921‒). Ensimmäisiä työväen
esperantoseuroja.
Tampereen Esperantoseura ry, (ent. Tampereen Työväen Esperantoseura
Antaŭen (1921‒). Aluksi Tampereella toimi liike- ja virkamiesten johtama
Societo Esperantista de Tampere -seura.
Työväen Shakkiliitto (1935‒). Työväen Shakkiliitto kuului vuosina 1968‒1990
Kansan Sivistystyön Liittoon. Vuonna 2016 Työväen shakkiseurat kuuluvat Suomen
Shakkiliittoon. Suomen Työväen Urheiluliitolla (TUL) on oma shakkijaosto ja
mestaruusturnaus.

SÄÄTIÖT
Monet työväenliikkeen yhteiskunnalliset vaikuttajat perustivat omia säätiöitä tai
rahastoja tukemaan työväen ja erityisesti työläisnuorten opiskelumahdollisuuksia.
Jotkin säätiöt kuten Yrjö Sirolan säätiö perustettiin vasta henkilön kuoltua. Kaikkia
työväenliikkeen piiriin kuuluvia säätiöitä yhdistää halu tukea työväen koulutus- ja
sivistysmahdollisuuksia. Säätiöt tukevat myös työväenliikkeen sisällä syntyneitä
opistoja ja työväenliikkeen arvoja tukevaa tutkimustyötä ja kulttuuria. Siinä missä muutkin työväenliikkeen järjestöt, myös säätiöt ovat muuntuneet ajan kuluessa
tarpeiden mukaan. Esimerkiksi vuonna 1944 perustettu Väinö Voionmaan säätiö sulautui SAK:n koulutussäätiön kanssa Palkansaajien koulutussäätiöksi, joka
ylläpitää uutta Voionmaan koulutuskeskusta. Miina Sillanpään säätiö on puolestaan erikoistunut tuottamaan aikuisten hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja
omistamiensa yhtiöiden kautta. Sillanpään vanhustyön painotus näkyy siis vieläkin säätiön toiminnassa ja apurahojen jakoperusteissa. Yksi suurimmista säätiöistä
on Kansan Sivistysrahaston säätiö, joka jakaa tieteelliseen, kulttuuri- ja sivistävään
työhön apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Kansan Sivistysrahasto toimii yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa, ja monet työväenliikkeen vaikuttajien nimikkorahastot jakavat apurahoja Kansan Sivistysrahaston kautta.
Työväen Arkisto

Talkoot Sirola-opiston
Vanajalinnassa Hämeenlinnassa vuonna 1954.
Vanajanlinna siirtyi sodan
aikana saksalaisten
omistuksesta Neuvosto
liitolle, joka myi sen
Yrjö Sirolan säätiölle.
Sirola-opisto toimi
Vanajanlinnassa vuosina
1946–1994.

Väinö Tannerin säätiön omistaman opiskelija-asuntolan
huone Helsingissä. Ensimmäisten vuosikymmentensä aikana
säätiö keskittyi opiskelija-asuntoloiden rakentamiseen ja
ylläpitämiseen.

Kansan Arkisto
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Työväen Opintorahaston säätiö (1937–). Toimi Suomen Työväestön Säästöpankin yhteydessä. Aluksi opintorahasto tuki työväenliikkeen lahjakkaita ja vähävaraisia korkeakouluopiskelijoita halpakorkoisin lainoin, aluksi jopa korottomin lainoin. Vuonna 2016 säätiö jakaa apurahoja ja stipendejä ensisijaisesti työväestöön
kuuluvalle nuorisolle sekä tukee taloudellisesti avustuksin ja lahjoituksin säätiön
tarkoitusta edistäviä yhteisöjä.
Väinö Voionmaan säätiö (1944–2016). Väinö Voionmaa lahjoitti 1944 saamansa
lahjoituksen työläisnuoriso-opiston perustamiseksi. Väinö Voionmaan Säätiö
perusti Väinö Voionmaan Opiston 1951 ja ylläpiti sitä vuoteen 2016, jolloin
opisto yhdistyi Kiljavan opiston kanssa Voionmaan koulutuskeskukseksi. Säätiö
sulautui SAK:n koulutussäätiön kanssa Palkansaajien koulutussäätiöksi. Väinö
Voionmaan rahasto toimii Kansan Sivistysrahaston kautta.

Kansan Sivistysrahaston säätiö (1955–). Toimii läheisessä yhteistyössä ammattiliittojen ja työväenjärjestöjen kanssa. Jakaa apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille,
opiskelijoille, harrastajille, järjestöille ja työryhmille.
Väinö Tannerin säätiö (1961–). Edisti korkeakoulu- ja opistoasteista opiskelua
ylläpitämällä opiskelija-asuntoja. Järjestää luentoja, seminaareja ja julkaisuja,
ylläpitää vierailuresidenssejä tieteen ja kulttuurin toimijoille, jakaa apurahoja
ja palkintoja, edistää ja järjestää kansainvälistä yhteistyötä.
Otto Wille ja Hertta Kuusisen säätiö (1964–). Tarkoituksena ollut edistää ja
yhteiskunnallista tutkimusta sekä kansanvalistus- ja kulttuuritoimintaa, ylläpitää
yhteiskunnallista tutkimuskeskusta ja arkistoa. Harjoittaa ja avustaa taloudellisesti
tutkimus-, koulutus-, luento-, näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Palkansaajien koulutussäätiö (2016–), (ent. SAK:n koulutussäätiö –2016), (ent.
Väinö Voionmaan säätiö 1944–2016). Ylläpitää Kiljavan ja Voionmaan opistoa,
jotka yhdistyivät 2016 Voionmaan koulutuskeskukseksi. Väinö Voionmaan säätiö
sulautui 2016 SAK:n koulutussäätiöön muodostaen Palkansaajien koulutussäätiön.

Miina Sillanpään säätiö (1965–). Toiminta on yleishyödyllistä. Säätiön omistamat yhtiöt tuottavat aikuisten hoiva-, kuntoutus- ja hyvinvointipalveluja. Jakaa
apurahoja tutkimustoimintaan, joka edistää työikäisten ja vanhusten kuntoutusta
ja palveluita.

Yrjö Sirolan säätiö (1945–). SKP ja SKDL perustivat Sirola-opiston perustamista
varten. Opisto lopetti vuonna 1994, jonka jälkeen säätiö on tukenut taloudellisesti
kirjapainojen ja kulttuuritalojen perustamista, sanomalehtien ja muiden painotuotteiden julkaisemista, kirjallisuuden kustantamista, kirjailijoiden ja taiteilijoiden kouluttamista, tieteellistä tutkimustyötä ja työväen perinteen keräämistä sekä
kansansivistystyötä.

AVA-instituutin säätiö (1978–). Kannattaa, tukee ja kehittää AVA-instituuttia
ammattikasvatustyössä. AVA-instituutti myöntää apurahoja ammatilliseen opiskeluun ja jakaa stipendejä valmennuksissaan menestyneille. Kaikki AVA-instituutin kannatusyhdistys ry:n jäsenten palveluksessa olevat toimihenkilöt voivat
hakea apurahaa säätiöltä ammattiopiskelua ja erityisesti korkeampaa ammattiopiskelua varten.

Jalo Auran muistorahasto (1947–). Jalo Aura oli Kulutusosuuskuntien Keskusliiton toimitusjohtaja ja ministeri. Rahasto myöntää apurahoja AVA-Instituutin
kautta. Toimii myös Jalo Auran ja Ylermi Rungon muistorahastona Jollas-säätiön
kautta ja myöntää stipendejä HOK-Elanto-konsernin vakinaisen henkilöstön
opintojen tukemiseen.

Palkansaajasäätiö (2000–), (ent. STS-Säätiö 1989–1999). Perustettiin kun Suomen
Työväen Säästöpankki muutettiin liikepankiksi STS-Pankki Oy:ksi. Tarkoituksena
säästäväisyyden ja palkansaajien taloudellisen tietämyksen edistäminen. STSpankkimuseo toimii osana Työväenmuseo Werstasta sekä työväen säästöpankkien
ja STS-pankin arkistoa. Jakaa vuosittain apurahoja.
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Hebe-säätiö (1993–). Tuki aluksi Suomen Demokraattista Nuorisoliittoa (SDNL),
myöhemmin Vasemmistonuoria. Jakaa apurahoja ja stipendejä nuorisotyön ja
nuorisotoiminnan sekä nuorison yhteiskunnallisen aseman tutkimiseen sekä
tieteen ja taiteen harjoittamiseen. Tukee myös nuorison kansainvälistä yhteistyötä
ja nuorisokulttuuria.
Kalevi Sorsa -säätiö (2005–). Nimettiin entisen SDP:n puheenjohtajan ja pääministeri Kalevi Sorsan mukaan. SDP:tä lähellä toimiva ajatushautomo. Lisää vuorovaikutusta tutkijayhteisöjen, tiedotusvälineiden, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten
toimijoiden välille.
Suomen Wanhojen Toverien rahasto (2000-l. alk.–). Toimii Kansan Sivistysrahaston kautta. Tukee apurahoin, stipendein ja palkinnoin työväenliikkeen historia- ja
perinnetutkimusta sekä sosiaalidemokraattisen liikkeen sivistys-, valistus- ja kulttuuritoimintaa.
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö (2012–). Osuuskunta Tradekan perustama.
Edistää kuluttajien asemaa ja taloudellista tietämystä sekä tukee edistysmielisen
osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa toimintaa sekä tutkimus-, koulutus-,
tiedotus- ja kustannustoimintaa.
Tradekan säätiö (2014–). Osuuskunta Tradekan perustama. Tradekan Säätiön
tarkoituksena on edistysmielisen osuustoimintaliikkeen sivistyksellisen, kulttuurisen
ja aatteellisen perinnön ylläpitäminen ja sitä toteuttavan toiminnan tukeminen.
Säätiö edistää taloudellisiin kysymyksiin ja yritystoimintaan liittyvän osaamisen
kehittymistä ja yhteiskunnallisen keskustelun käymistä erityisesti työväestön,
palkansaajien ja kuluttajien piirissä. Se myös tukee säätiön tarkoitukseen liittyvää
tutkimus-, koulutus-, tiedotus- ja kustannustoimintaa sekä ylläpitää Osuuskunta
Tradeka -yhtymän taidekokoelmaa.

RAITTIUSLIIKE JA -YHDISTYKSET
Sivistyneistön joukosta alkoi nousta sivistystä ja raittiutta korostava liike 1860-luvulta lähtien. Raittiusliike halusi valistaa kansaa alkoholin haitoista ja kannustaa siitä
pidättäytymiseen. Työväestön kasvava määrä kaupungeissa, siitä johtuva asuntopula,
köyhyys ja raskas työ altistivat alkoholin haitoille. Raittiusliike oli 1800-luvun lopulta lähtien merkittävimpiä yhteiskunnallisia liikkeitä, jonka tarkoitus oli erityisesti köyhien ja työväenluokan kansalaiskasvatus. Aluksi työväestö toimi yhteistyössä
porvariston kanssa samoissa raittiusseuroissa. Raittiusliike omaksui alkoholipoliittisten kannanottojen lisäksi poliittisia pyrkimyksiä ja järjestyi vuonna 1883 valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Raittiuden Ystäviksi. Liike korosti isänmaallisuutta
ja uskonnollisuutta. Kaikki suomalaiset puolueet ottivat ohjelmaansa vaatimuksen
kieltolaista, joka saatiin läpi eduskunnassa vuonna 1909. Sitä ei kuitenkaan otettu
käytäntöön. Raittiusyhdistysten työläis- ja naisjäsenistö alkoi vaatia myös yleistä ja
yhtäläistä äänioikeutta sekä kahdeksan tunnin työpäivää. Tämä ei kuitenkaan sopinut kaikille porvarillisen raittiusliikkeen jäsenille.
Myös työväenliike alkoi 1890-luvulla kannattaa raittiusaatetta ja ryhtyi houkuttelemaan väkeä työväenyhdistyksiin ja pois sivistyneistön johtaman raittiusliikkeen
toiminnasta. SDP:ssä uskottiin raittiuden ajavan myös työväen asiaa kohottamalla
yhteiskunnallisia oloja, työväenluokan moraalista ylemmyyttä ja yhteenkuuluvuutta.
Ehdotonta raittiutta ei vaadittu, mutta päihtyneenä ei ollut asiaa yhdistysten tilaisuuksiin. Koska yhteistyö porvarillisen raittiusväen kanssa ei enää toiminut, ja toivottuja yhteiskunnallisia uudistuksia ei saatu mukaan raittiusliikkeen vaatimuksiin,
kaatui samalla myös haave erillisen raittiuspuolueen perustamisesta. Sosiaalidemokraattinen raittiusväki erosi Raittiuden Ystävistä vuonna 1913. Se oli sysäys oman
työväen raittiusliikkeen perustamiselle.
Vuonna 1914 perustettiin oma Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto,
joka muutti nimensä vuonna 1918 Suomen Työväen Raittiusliitoksi, jotta siihen saattoi liittyä myös sosialistiseen puolueeseen kuuluvat. Työväen raittiusliike keskittyi
järjestämään toiminnassaan jäsenille erilaisia ajanvietteitä, joiden päämääränä oli
”vapaus, virkistys, itseluottamus ja omanarvon tunne”. Tämä tavoite yhdisti kaikkia
työväenliikkeen järjestöjä. Tämän vuoksi eri työväenjärjestöjen vapaa-ajan toiminta
olikin hyvin samankaltaista kuin työväenpuolueiden, raittiusjärjestöjen ja työväen
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sivistysjärjestöjen järjestämä toiminta. Kauan kaivattu kieltolaki vahvistettiin vuonna 1919 ja se kumottiin kansanäänestyksen jälkeen vuonna 1931. Sosiaalidemokraatit jättivät liiton vuonna 1924 ja perustivat uudelleen Suomen Sosialidemokraattisen
Raittiusliiton. Erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtyä työtä pidettiin tärkeänä ja
liitto teki yhteistyötä Sosialidemokraattisen Naisliiton kanssa. Liitto järjesti Sosialidemokraattisen Työläisnuorisoliiton kanssa Lasten ja nuorison päiviä.
Suomen Työväen Raittiusliitto lakkautettiin vuonna 1930 kommunistisena.
Kansandemokraattinen työväenliike perusti oman Kansan Raittiustyön Keskuksen
vuonna 1948, joka muutti nimensä Kansan Raittiusliitoksi vuonna 1956. Lähdettyään liitosta kansandemokraatit perustivat Kansandemokraattisen Raittiusliiton
vuonna 1974. Vuonna 1993 perustettiin Suomen Elämäntapaliitto ELO ry (myöhemmin Elämäntapaliitto ry) kolmen työväenliiketaustaisen raittiusjärjestön keskusjärjestöksi. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry perustettiin vuonna 2012 kaikkien
raittiusjärjestöjen uudeksi keskusjärjestöksi suurimman rahoittajan Raha-automaattiyhdistyksen toiveesta.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton
Päivän nuoret -järjestön järjestämän Lasten
päivien voimisteluesitys Tampereen Pyynikin
urheilukentällä 1920-luvulla.

Päivi Tiittanen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry esitteli toimintaansa Helsingin Kansalaistorilla 2015.
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Suomen Sosialidemokraattisen Raittiusliiton
Päivän nuorten juliste vuodelta 1949.
Työväenmuseo Werst aan kokoelmat

Suomen Työväen Raittiusliitto (1918–1930 lakkautettiin kommunistisena),
(ent. Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto 1914–1918). Sosiaalidemokraatit
perustajina.
Raittiusyhdistys Koitto (1883−). Koitolla oma kirjasto, lukusali, keskustelukerhoja,
soittokunta, näyttämö, sekakuoro, urheiluseura Visa, lastenkerhot, kesävirkistystä
Lammassaaressa.
Suomen Elämäntapatoiminnan Tuki ry (1993–), (ent. Suomen Elämäntapaliitto ry
ELO 1990–1993), Suomen Sosialidemokraattinen Raittiusliitto 1924–1990).
Sosiaalidemokraatit perustivat lähdettyään Suomen Työväen Raittiusliitosta 1924.
Kansan Raittiusliitto KRL (1956–), (ent. Kansan Raittiustyön Keskus KaRaKe
(1948–1956 kommunistinen). Kansandemokraatit perustajina, lähtivät myöhemmin
liitosta.
Kansalaisjärjestöjen Kulttuuri- ja Raittiusliitto ry (1961–). Teki yhteistyötä
työväenjärjestöjen kanssa.
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Kunnon Elämä ry (ent. Kansandemokraattinen Raittiusliitto KDRL ry 1974–).
Kansandemokraatit perustivat lähdettyään Kansan Raittiusliitosta. Muutti nimensä
Kunnon Elämä ry:ksi. Tukee Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa, tarjoaa
työväen raittiusliikkeen mukaista vapaaehtoistyötä, käytännön kenttätoimintaa
heikoimmassa asemassa olevien elämänhallinnan parantamiseksi. Järjestämässä
Kilpisjärven liikuntajuhannusta.

1910-30-luvun Suomessa. Bibliotheca Historica 2. Helsinki: SKS.
Pikkusaari, Jussi (2014): Työväen omaehtoisen sivistystyön aatteen kantavuus.
Työväen Sivistysliitto 1919-1999. Helsinki: Mediapinta.
Seppälä, Mikko-Olavi (2010): Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet. Helsinki: SKS.

Elämäntapaliitto ry (2004–2011), (ent. Suomen Elämäntapaliitto ry 1999–2004),
(ent. Suomen Elämäntapaliitto ELO ry 1993–1999). Työväenliikkeestä lähtöisin
olevat raittiusjärjestöt perustivat keskusjärjestökseen. Yhdistyi EHYT ry Ehkäisevä
päihdetyöhön 2012.
EHYT ry Ehkäisevä päihdetyö (2012−). Perustajina Elämäntapaliitto ry, Terveys ry
ja Elämä On Parasta Huumetta ry. Työväenliiketaustaiset raittiusjärjestöt tekevät
yhteistyötä muiden raittiusjärjestöjen kanssa yhteisessä EHYT ry:ssä.
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KULTTUURI
Työväenliike lähti 1800-luvun lopulta lähtien aktiivisesti sivistämään ja aktivoimaan työläisiä osana työväenluokan kohottamisen päämäärää. Anu-Hanna Anttila puhuu työläisaristokratiasta, joka oli ammattitaitoista ja edusti työväenluokan
eliittiä. Se pyrki saamaan mukaan ammattitaidottomia työläisiä, mutta liikkeen
omaksumat sivistyspyrkimykset olivat monelle liikaa. Työläisaristokratia pyrki
kohti keskiluokkaisia arvoja ja pyrki määrittelemään, millainen oli kunnollinen
työläinen. Työväestölle haluttiin tarjota aikuiskasvatusta ammattiopetusta, raittiusliikkeen ja osuustoimintaliikkeen toimintaa sekä opettaa kirjakieltä. Tästä
syntyi ristiriita perinteisen kansankulttuurin ja herrasväen valistushengen välillä.
Työväenliikkeen johto yritti muuntaa korkeakulttuurisen valistushengen kansankulttuuriin tottuneelle työväestölle ja omaan työväenaatteeseen sopivaksi.

TYÖVÄENTALOT JA NÄYTTÄMÖT
Työväenliike ei keskittynyt pelkästään yhteiskunnallisten olojen parantamiseen. Järjestäytymisen lisäksi työväenliike alkoi rakennuttaa talkoovoimin työväentaloja ”työväen kodeiksi”, sillä sopivia kokoontumispaikkoja oli vaikea löytää. Työväentaloissa
oli vähintään juhlasali, näyttämö ja puffettihuone. Työväentalot kokosivat ihmisiä
liikkeen ympärille monipuolisen toiminnan avulla. Ne toimivat työväenkulttuurin
keskuksina, joissa saattoi samalla sivistyä, viihtyä ja kuulla aatteesta. Työväentaloissa toimi kahviloita, järjestettiin kokouksia, teatteri- ja elokuvanäytöksiä, iltamia ja
konsertteja. Myös osuuskunta saattoi toimia työväentalon tiloissa. Niissä järjestettiin
myös järjestö- ja opintotoimintaa sekä ylläpidettiin lukusaleja ja juttutupia. Iltamat
olivat tärkeitä varainhankintaa yhdistyksen toimintaan. Työväen asiaa levitettiin iltamissa puheiden tai taiteen välityksellä.
Työväentalojen toimintaa haittasi 1930-luvulla oikeistoradikalismi. Viranomaiset sulkivat äärivasemmiston työväentaloja ja ne pakkohuutokaupattiin tai luovutettiin sosiaalidemokraateille. Tämä johti työväentalojen toiminnan hiipumiseen, johon
vaikuttivat myös radion yleistyminen ja suojeluskuntatalojen kilpailevat elokuvanäytännöt. Sota-aikana työväentaloja tarvittiin sotilaiden, työvelvollisten ja siirtoväen
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majoitukseen. Tuolloin myös tanssien järjestäminen oli kiellettyä. Valtakunnalliset
suurarpajaiset syrjäyttivät työväenyhdistyksen arpajaiset, mikä vaikeutti varainkeruuta entisestään. Suomen Työväentalojen liitto ry perustettiin vuonna 1970 työväentalojen keskusjärjestöksi. Sitä edelsi vuonna 1946 työväenyhdistysten ja -talojen
asioita ajamaan perustettu Työväenyhdistysten Keskusliitto ry.
Kommunistinen liike alkoi käyttää kansantalo-nimitystä ranskalaisten ja ruotsalaisten esimerkkien mukaisesti. Kansantalojen liitto oli perustettu Suomen Kansan
Demokraattisen Liiton rakentamien kansantalojen keskusjärjestöksi jo vuonna 1950.
Kansandemokraatit rakensivat talkoilla ja vapaaehtoisella rahoituksella uudenlaisen
Alvar Aallon suunnitteleman työväentalon eli Helsingin Kulttuuritalon vuonna 1957.
Sekä sosiaalidemokraateilla että kansandemokraateilla oli omat ohjelmapalvelut, jotka välittivät esiintyjiä ja ohjelmaa työväentaloille ja työväenjärjestöjen tilaisuuksiin.

Työväenteatterit ja -näyttämöt
1900-luvun vaihde oli täynnä mullistuksia ja työväen näyttämötoiminta tarjosi
keinon jäsentää maailmaa ja luoda yhteishenkeä työväen keskuuteen. Työväenliikkeen ja työväentalojen menestys ja houkuttelevuus teki myös niiden näytelmäseuroista eli työväenteattereista muiden liikkeiden näytelmäseuroja suositumpia. Työväenteatterit saivat työväenliikkeen oman sivistyslaitoksen roolin, jonka tehtävä oli
vaikuttaa niin yleisöön kuin esittäjiinkin jalostavalla tavalla. Teatterin tarkoitus oli
vieroittaa työväki porvarillisesta kulttuurista ja antaa tilalle oman aatteen mukaista
valistusta ja viihdettä. Työväestö haluttiin sitoa työväenliikkeen omaan toimintaan
ja antaa samalla vapaus vaikuttaa sen sisältöön.
Suomen työväenteatterit lähtivät liikkeelle työväentalojen harrastelijoiden iltamista ja näyttämöistä. Melkein jokaisella työväenyhdistyksellä tai ammattiosastolla
oli huvitoimikunta 1900-luvun alussa. 1920-luvulla jokaisella suositulla työväentalolla toimi oma näyttämö, joka toi myös varoja työväenyhdistykselle. Näyttämöistä
kehittyi näytelmäseuroja ja niistä puolestaan harrastelija- ja ammattilaisteattereita.
Esimerkiksi Tampereelle perustettiin Tampereen Työväen Teatteri vuonna 1901,

joka on ainoa jäljellä oleva työväenteatteri. Se ehdotti työväenteattereiden toiminnan vakiinnuttamiseksi keskusliiton eli Työväen Näyttämöiden Liiton TNL perustamista vuonna 1920. Sitä oli edeltänyt vuonna 1917 perustettu Suomen Työväen
Näyttämöiden Liitto, jonka toiminta oli katkennut sisällissotaan.
Suurin osa työväenteattereista muutettiin vuosien kuluessa ammattiteattereiksi.
Porin Näyttämö ja Porin Työväen Teatteri yhdistyivät Porin Teatteriksi vuonna
1931, Viipurin Näyttämö ja Viipurin Työväen Teatteri yhdistyivät vuonna 1933
Viipurin Kaupunginteatteriksi ja Helsingissä Kansan Näyttämö ja Koiton Näyttämö yhdistyivät 1933 Helsingin Kansanteatteriksi. Moni työväenteatteri kunnallistettiin 1940-luvun kuluessa. Esimerkiksi Turun Työväen Teatteri ja Turun Suomalainen Teatteri yhdistettiin 1946 kunnalliseksi Turun Kaupunginteatteriksi, ja
sama tapahtui Lahdessa ja Kemissä. Vuonna 1942 perustettiin Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto yhdistämään porvarillinen ja sosiaalidemokraattinen teatteri
saman liiton alaisuuteen.
Työväen Arkisto

Korvenkylän työväenyhdistyksen jäseniä työväentalon kattotalkoissa Joutsenossa kesällä
1921. Varoja työväentalojen rakentamiseen kerättiin arpajaisilla, iltamilla, jäsenmaksuilla
ja ammattiosastot ja työväen säästöpankit antoivat lainaa rakentamiseen. Myös ylläpito
kustannettiin arpajaisilla, iltamilla ja puffetin tuotolla.

Viipurin työväenteatterin kohtaus näytelmästä
”Bajadeeri” 1920-luvulla.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto
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Suomen Työväentalojen Liitto ry (1970–). Suomalaisten työväentalojen ja niitä
edustavien eri tahojen ja toimijoiden tukeminen ja edunvalvonta. Työväentalot
olivat työväenkulttuurin henkisiä keskuksia: järjestö- ja opintotoimintaa.
Kansantalojen Liitto ry (1950−), (ent. Kansan Talojen Liitto ry KTL). Liitto
toimii työväen- ja kansantaloja omistavien järjestöjen yhdyssiteenä ja edistää
toimitilojen rakentamista, ylläpitoa ja hankintaa.
Suomen Teatterijärjestöjen keskusliitto (1942–), (ent. Työväen Näyttämöiden
Liitto TNL 1920–), (ent. Suomen Työväen Näyttämöiden Liitto 1917–1920).
Hankki työväenaatetta vastaavaa ohjelmistoa jäsennäyttämöille, koulutti ohjaajia,
paransi näyttämöiden yhteistyötä ja hankki kulisseja, näyttämöpukuja ja tarpeistoa.
Vuodesta 1958 lähtien sitoutumaton.
Tampereen Työväen Teatteri (1901–). Ainoa jäljellä oleva työväen teatteri.
Toimi alussa työväenyhdistyksen suojissa vuoteen 1941 saakka, jolloin teatteri erotettiin yhdistyksestä ja perustettiin Tampereen Työväen Teatteri Oy.
Tampereen Työväen Teatteri on yksi Suomen kolmesta kansallisnäyttämöstä.
Työväen Näyttämö (1945–1957 vararikko), (ent. Työn Näyttämö, Suomen
Työväen Teatteri). Vasemmistososialistinen (kommunistinen) harrastajanäyttämö Helsingissä.

Työväenkulttuurin ohjelmapalvelu
Vasemmistofoorumi ry (2006-), (ent. Kulttuurityö ry (1947-2005). Kulttuurityö ry:n jäseninä kansandemokraattiset keskusjärjestöt ja niiden helsinkiläiset
piirijärjestöt. Keskittyi vähävaraisten ja varattomien kansalaisten yleishyödyllisen
tiedon ja kulttuuriharrastusten edistämiseen ja tukemiseen. Päätti vuonna 1951
Helsingin Kulttuuritalon rakentamisesta ja projektin toteuttajaksi perustettiin
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Helsingin Kulttuuritalo Oy. Oli Helsingin Kulttuuritalon yksi omistajista. Kansan
Sivistystyön Liitto perusti yhdessä Vasemmistoliiton ja Yrjö Sirolan Säätiön
kanssa Vasemmistofoorumi-ajatushautomon vuonna 2006. Se tuottaa ehdotuksia, aloitteita ja avauksia poliittisista ja taloudellisista kysymyksistä vasemmiston
ja Vasemmistoliiton puoluejohdon käyttöön. Osallistuu valmistelijana puolueen
ohjelmatyöhön ja ohjelmallisten teemojen kehittämiseen. Julkaisee, järjestää
tapahtumia ja seminaareja.
Helsingin Kulttuuritalo Oy (1932−1996). SKP:n ja SKDL:n talkoilla rakennuttama ja Alvar Aallon piirtämä konsertti-, kokous- ja toimistotalo, valmistui 1958. Suojeltu Kulttuuritalo ei enää itse tuota tapahtumia, vaan tapahtumajärjestäjät vuokraavat talon tiloja. Päätyi 1991 konkurssin jälkeen monien
vaiheiden kautta valtiovarainministeriön alaiselle Senaatti-kiinteistöille.
Valistuskeskus (1945−1958). Suomen Kansan Demokraattinen Liitto perustama.
Välitti esittäjiä eri tilaisuuksiin. Julkaisi puheita, esitelmiä, pakinoita, näytelmiä,
lausuntaohjelmia sekä tanssi- ja voimisteluohjelmia.
Ohjelmatyö ry (1962-), (ent. Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen Tuki
1955−1959). Huolehti työväentalojen ohjelmatarjonnasta. Tukiyhdistyksestä
vuonna 1959 muodostettiin Kulttuurityön Keskus ja Ohjelmatyö jäi sen rinnalle
itsenäiseksi toimijaksi. Vastasi kuorosovitusten, kisällilaulujen, runojen, pakinoiden,
laulu- ja runosikermien, laulelmien, kuplettien ja kerhoiltaohjeiden laatimisesta
sekä toimittamisesta tilaajille. Suomen Demokratian Pioneerien Liitolle ja Suomen
Naisten Demokraattiselle Liitolle valmistettiin omia erityisohjelmistoja. Järjesti
ohjelma-ohjaajien kursseja, välitti taiteilijoita tilaisuuksiin ja järjesti tilauksista
juhlia. 1960-luvun puolivälistä alkaen Kulttuurityön Keskus luopui Ohjelmatyön
ylläpidosta ja Ohjelmatyön tehtäväksi jäi ainoastaan poliittisen ohjelma-aineiston
toimittaminen jäsenjärjestöille. Osa aiemmista tehtävistä siirtyi vuonna 1964
perustetun Kansan Sivistystyön Liiton taide- ja ohjelmajaostolle. Ohjelmatyö ry
on 2010-luvulla Vasemmistoliittoa lähellä oleva yhdistys, johon kuuluu noin 30
kulttuuriyhdistystä ja ammattiosastoa.

Kulttuurityön Keskus ry (1959−), (ent. Työväen-, kulttuuri- ja kansantalojen
Tuki r.y 1955−1959). Perustettu tukemaan työväentalojen toimintaa, rakentamista ja huoltamista. Jäseninä SKP, SKDL, SNDL, SDNL, Suomen Rakennustyöläisten liitto, Suomen Muurarien liitto, Suomen Kuljetustyöntekijäin liitto ja Suomen
Kutomatyöväen Liitto sekä näiden osastoja. Kulttuurityön Keskus huolehti työ
väentalojen ohjelman järjestämisestä.

Helsingin Kulttuuritalon talkoolaisia ryhmäkuvassa
rakennustyömaalla lokakuussa 1956. Alvar Aallon
suunnittelema konsertti-, kokous- ja toimistotalo
valmistui 1958 talkoovoimin.

Kansan Radioliitto (1970−). Toimii viestinnän kuluttaja- ja viestintäpoliittisena
järjestönä, kehittää yhteisö- ja kansalaisradiotoimintaa, toteuttaa toiminnallista
mediakasvatusta Tukee vähäosaisten väestöryhmien äänen kuulumista mediassa
ja koko yhteiskunnassa.

Yrjö Lintunen. Kansan Arkisto
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Vappukulkue tulossa Viialan työväentalon mäelle 1930. Etualalla urheiluseura Viialan Pyryn
soittokunta. Työväenyhdistykset lunastivat tehdassoittokuntien, wrightiläisten työväenyhdistysten ja vapaapalokuntien soittokuntien soittimet itselleen. Soittokunnat saivat soittimet ja
harjoittelutilat työväenyhdistyksiltä, joiden tilaisuuksissa soittokunnat esiintyivät.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

TYÖVÄENMUSIIKKI
Musiikkiesitykset olivat voimallinen tapa tuoda työväenaatetta esille laulujen ja
soiton muodossa. Työväenliikkeen tilaisuuksissa ja työväentaloilla esiintyi kuoroja,
puhekuoroja, orkestereita ja soittokuntia. Tehtaat olivat perustaneet ja ylläpitäneet
omia työväen soittokuntiaan jo 1800-luvun puolestavälistä lähtien. Tehdassoittokunnat eivät olleet työväenhenkisiä, vaan niissä soitti tehtaan johtohenkilöitä,
muita sivistyneistön amatöörisoittajia tehtaan työntekijöiden kanssa. Työväki alkoi perustaa omia soittokuntiaan 1860-luvulla samoihin aikoihin kuin perustettiin
myös ammattiosastoja. Soittokuntia perustettiin tuoreiden työväenyhdistysten yhteyteen 1880-luvulla. Tästä syystä työväen soittokunnat toimivatkin juuri ammattiosastojen ja työväenyhdistysten alaisuudessa. Joskus tehdassoittokuntana aloittanut soittokunta siirtyi näiden yhdistysten toimintaan. Esimerkiksi Tampereen
työväenyhdistyksen soittokunta soitti työväenyhdistyksen juhlissa, vappumarsseilla, konserteissa, työväen urheiluseurojen luistinradoilla, kaupungin puistosoitoissa,
Viikinsaaren huvitilaisuuksissa sekä Tampereen Työväen Teatterissa.
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Työväenlauluja ja aatteelle sopivia sovituksia kuoroille ja soittokunnille ei aluksi ollut saatavilla. Työväenliikkeen piti luoda oma musiikkilajinsa, työväenmusiikki.
Käytännössä se tarkoitti kappaleiden sovittamista omiin tarkoituksiin sopiviksi, ja
lauluihin laadittiin uudet sopivat sanat. Työväen laulukirja ilmestyi vuonna 1900 ja
laulujen sovituksia levitettiin niin, että myös työväen soittokunnat ottivat niitä ohjelmistoonsa. Sisällissodan aikana ja jälkeen monien työväen soittokuntien soittimet ja
nuotit joko tuhottiin tai takavarikoitiin. Soittokuntia myös hajotettiin, jolloin edellytykset jatkaa toimintaa olivat olemattomat. Monet soittajista olivat myös joutuneet
vankileirille. Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) perustettiin vuonna 1920 turvaamaan työväen soittokuntien, orkestereiden ja kuorojen toimintaa ja kehittämään
työväenmusiikkia. Suomen Työväen Musiikkiliitto järjesti Työväen Sivistysliiton
ja Työväen Näyttämöiden Liiton kanssa valtakunnallisen Työväen kulttuuriviikon
vuonna 1943. STM toimii yhä työväen kuorojen, soittokuntien, orkestereiden ja
muiden musiikkiryhmien keskusjärjestönä sekä kouluttaa musiikkiryhmien johtajia.

Työväestö lauloi 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä kokouksissa,
iltamissa, juhlissa ja tilaisuuksissa työväenlauluja yhteislauluna, mikä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja aatteellisuutta. Yhteislauluperinteen hiipuessa kuorojen merkitys kasvoi. Työväenkuorot olivat syntyneet jo 1800-luvulla kansanvalistusaatteen myötä. Työväenkuorojen toimintaan vaikutti pitkään sivistyneistön
kuorokulttuuri, sekä puute koulutetuista ohjaajista ja työväenhenkisistä lauluista.
Suomen Työväen Musiikkiliiton perustaminen vaikutti positiivisesti työväenyhdistysten intoon perustaa kuoroja. Liitto julkaisi kuorosovituksia ja partituureja
sekä järjesti musiikkijuhlia 1920-1930-luvuilla. Kuorojen ohjelmisto koostui vain
osittain työväenhenkisistä lauluista liiton suosiessa korkeakulttuuria, joka piti sisällään isänmaallisia ja suomalaiskansallisia lauluja. Propagoivia lauluja edustivat
kisällilaulut, jotka perustuivat ajankohtaisiin politiikan tapahtumiin. Myöhemmin
suosittu agit-prop-laulu oli peräisin Neuvostoliitosta, jonka vasemmistolaiset kisällilauluryhmät omaksuivat 1920-luvulla.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Tampereen Työväen Mieskuoro kuorojen yhteisesiintymisessä ulkoilmalaululavalla
Suomen Työväen Musiikkiliiton (STM) 25-vuotisjuhlilla 1945.

Lauluyhtye BellaCanta Suomen Työväen Musiikkiliitto 95 vuotta STM 95 -katselmuksessa Sigynsalissa Turussa 26.9.2015.
Paavo Salonen. Suomen Työväen Musiikkiliitto
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Suomen Työväen Musiikkiliitto STM (1920−). Valtakunnallinen keskusorganisaatio rekisteröityjen työväen kuorojen, torvisoittokuntien ja jousiorkestereiden
välillä. Toimii edelleen työväen kuorojen, soittokuntien, orkesterien ja muiden
musiikkiryhmien keskusjärjestönä, järjestää musiikkikoulutusta ja -juhlia, kustantaa ja myy nuotteja.
Tampereen ja Porin työväenyhdistyksen soittokunnat (1887-).
Ensimmäisiä yhä toiminnassa olevia työväen soittokuntia.
Turun työväenyhdistyksen soittokunta (1888-). Ensimmäisiä yhä
toiminnassa olevia työväen soittokuntia.
Jyväskylän Työväenyhdistyksen Soittokunta Kajastus (1891-).
Ensimmäisiä yhä toiminnassa olevia työväen soittokuntia.
Dallapé-yhtye (1925-). Syntyi 1920 perustetusta Sörnäisten nuoriso-osaston
agitaatio- ja viihdytysryhmästä Rajamäen pojista. Esikuvana työväen iltamien
tanssiorkestereille. Edelleen toimiva viihdeorkesteri.
Jyväskylän Ty:n Sekakuoro Aallon Laulajat (1889-). Ensimmäisiä yhä
toiminnassa olevia työväen kuoroja.
Helsingin Työväen Sekakuoro ry (1891-). Ensimmäisiä yhä toiminnassa
olevia työväen kuoroja.
Työväen Musiikkitapahtuma ry (1972−). Järjestää vuosittain Valkeakosken työväenmusiikkitapahtuman VALMUn. Jäseninä Valkeakosken kaupunki, Työväen
Sivistysliiton Pirkanmaan piirijärjestö sekä Työväen Sivistysliiton Etelä-Hämeen
piirijärjestö.
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Työväenliikkeen kirjasto (1987−). Työväestön ja työväenliikkeen historian
erikoiskirjasto.
Työväenperinne - Arbetartradition ry (1983−). Ylläpitää Työväenliikkeen
kirjastoa. Tarkoituksena myös työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen.
Työväenkirjaston Ystävät ry (2013−). Kehittää ja tukee Työväenliikkeen
kirjaston toimintaa sekä syventää työväenperinnetyön tuntemusta ja arvostusta.
Työväen arkisto (1909−). SDP:n perustama. Kokoaa Suomen työväenliikettä
koskevaa asiakirja-aineistoa, kirjallisuutta ja muita painotuotteita.
Työväen Arkiston Säätiö (1945−). Hallinnoi Työväen Arkistoa. Arkisto
irtautui puolueen suorasta hallinnosta, ja SDP vastaa arkiston taloudesta.
Suomen Kommunistisen Puolueen arkisto (1945−1956). Aineisto saatu yksityisiltä henkilöiltä Suomesta, Ruotsista ja Neuvostoliitosta.
Kansan Arkisto (1945-). Vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen keskusarkisto. Tallentaa järjestöjen ja yksityishenkilöiden asiakirja-aineistoa.
Arkisto perustettiin virallisesti 1957, kun SKP:n arkisto ja poliittinen lehtileikearkisto yhdistyivät.
Yhteiskunnallinen Arkistosäätiö (1956−). Ylläpitää Kansan Arkistoa.
Kansan Arkiston ystävät ry (1994−). Kansan Arkiston kannatusyhdistys.

TYÖVÄENKULTTUURIN JA -HISTORIAN
MUISTIORGANISAATIOT
Työväenkirjastot ja -arkistot
Työväenhistoriaa, -kirjallisuutta ja -kulttuuria on suunnitelmallisesti tallennettuna
Työväen arkistoon, Kansan Arkistoon ja Työväenliikkeen kirjastoon. Ne palvelevat
tutkijoita, opiskelijoita ja työväenliikkeestä kiinnostuneita tarjoamalla tieto- ja tutkijapalvelua. Työväenliikkeen kirjastosta löytyy tutkittavaksi ja lainattavaksi työväenliikkeen historiaan liittyvää kirjallisuutta. Aineistonkeruu on aiemmin painottunut perustavan tahon toiveiden mukaan. SDP perusti Työväen arkiston jo vuonna
1909, mutta sittemmin arkisto on irtautunut puolueesta. Kansan Arkistosta puolestaan löytyy SKP:n ja vasemmistolaisen työväenliikkeen ja kansalaisjärjestöjen
arkistoaineistoa. Osuuskunta Tradeka ja Työväen Arkisto järjestivät vuodenvaihteessa 2017 E-osuuskauppaliikkeen 100-vuotisjuhlan kunniaksi avoimen muistitietokeruun, jossa tarkoituksena on kerätä jäsenten, asiakkaiden ja E-liikkeessä työskennelleiden kokemuksia edistyksellisestä osuuskauppaliikkeestä.

Työväen historia- ja perinneyhdistykset
Työväenliikkeen ja työväen oman historian tallentamista varten Työväen Sivistysliitto perusti vuonna 1960 Työväen muistitietotoimikunnan, jonka tehtävä oli
järjestää työväenliikkeen ja työväen elämää koskevan muistitiedon keruu. Suurin yksittäinen aihekokoelma on kansalaissodan hävinneen punaisen puolen vuosien 1917–
1918 muistot. Tätä ennen Turun Yliopiston Kansatieteen laitoksella oli aloitettu
jo 1950-luvulla järjestelmällinen Suomen työväen muistitiedon keruu. Työväen
muistitietotoimikunta toimi vuodesta 1971 alkaen itsenäisesti Työväen Arkiston
Säätiön yhteydessä. Muistitiedon keruuta on järjestetty yhteistyössä eri järjestöjen
ja harrastajien kanssa. Työväenhistorian ja perinteen tutkimuksen seura THPTS
perustettiin 1984. Seura toimii aktiivisesti ja julkaisee tieteellisiä julkaisuja ja järjestää seminaareja ja tapahtumia.

Työväen Sivistysliitto ja Kansan Sivistystyön Liitto järjestivät vuosina 1975–
1977 työväenlaulujen keruuprojektin, jossa tallennettiin vanhan työväenliikkeen
musiikkiperinnettä ja kisällilauluja haastattelemalla työväenmusiikin vaikuttajia.
Saaliiksi saatiin noin 3000 työväenlaulua, jotka nyt löytyvät Kansan Arkiston tietokannasta. Tämän jälkeen perustettiin vuonna 1979 Työväenmusiikki-instituutti
(vuodesta 1991 Maailman musiikin keskus), jonka aineistot löytyvät myös Kansan
Arkistosta. Työväen Sivistysliitto (TSL) ilmoitti kesällä 2016 ottaneensa hallinnoitavaksi kolmivuotisen Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hankkeen, jossa tallennetaan vielä kokoamatonta perinteistä työväenmusiikkia, muun muassa sotien
jälkeisen ajan kisällilauluja.

Työväen muistitietotoimikunta (1960–). Työväen Sivistysliitto perusti järjestämään työväenliikkeen ja työväen elämää koskevan muistitiedon keruuta.
Toimii Työväen Arkiston yhteydessä.
Työväenhistorian ja perinteen tutkimuksen seura THPTS (1984–). Tieteellinen seura, joka järjestää alaansa liittyviä seminaareja ja muita tapahtumia sekä
julkaisee esimerkiksi työhön, työväkeen, työmarkkinoihin, työväenliikkeeseen ja työväenkulttuuriin liittyviä tieteellisiä julkaisuja.
Maailman musiikin keskus (1991–) (ent. Työväenmusiikki-instituutti 1979–
1991). Näitä edelsi TSL:n ja KSL:n työväenlaulujen keruuprojekti 1975–1977.
Maailman musiikin keskuksen tehtävänä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa
maailman musiikkikulttuureista.
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Työväenmuseot
Vuonna 1956 perustetulla Yhteiskunnallisella Arkistosäätiöllä oli oma Työväenaatteen museo Helsingissä vuosina 1982-1994. Museon hallussa oli Kansan Arkiston
esinekokoelmat, jotka siirtyivät lakkauttamisen yhteydessä Tampereelle vuonna 1993 perustetun Työväen keskusmuseon kokoelmiin. Työväenaatteen museo
oli mukana keskusmuseohankkeessa 1980-luvulta lähtien. Työväenkeskusmuseo
muutti nimensä Työväenmuseo Werstaaksi ja toimii historiallisella Finlaysonin
tehdasalueella Tampereella.
Riihimäellä sijaitsee Valtakunnallinen työväentalomuseo, joka perustettiin
vuonna 1969. Sitä hoiti Työväen Sivistysliitto vuoteen 1980 asti, jonka jälkeen ylläpidosta on huolehtinut Työväenperinteen Tutkimus ry. Museo toimii lahjoitusvaroin ja esittelee työväenliikkeen aatteelliseen ja järjestölliseen toimintaan liittyvää
aineistoa.

Minna Karhunsaari. Työväenmuseo Werstas

Väkeä Työväenmuseo Werstaan Punainen Tampere -kävelykierroksella kesällä 2015.

Museokävijöitä Tampereen Leninmuseossa 1980-luvulla. Museo
oli Suomi-Neuvostoliitto-seuran
omistuksessa vuoteen 2013, jolloin
se liitettiin osaksi Työväenmuseo
Werstasta. Museo avattiin täysin
uudistettuna kesällä 2016.
Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto
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Työväenaatteen museo (1982−1994). Toimi Kansan Arkiston alaisena. Kokoelmat
siirtyivät Työväen keskusmuseolle 1994.
Työväenmuseo Werstas (1993−), (ent. Työväen keskusmuseo). Opetus- ja
kulttuuriministeriön nimeämä työelämän ja sosiaalihistorian valtakunnallinen
erikoismuseo Tampereella.
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Lenin-museo (1946−). Suomi-Neuvostoliitto-seuran omistuksessa vuoteen 2013,
liitettiin osaksi Työväenmuseo Werstasta. Sijaitsee Tampereen työväentalon salissa,
jossa Lenin tapasi ensimmäisen kerran Josif Stalinin vuonna 1905 pidetyssä Venäjän
sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen salaisessa kokouksessa.
Valtakunnallinen työväentalomuseo (1969−). Tallentaa ja esittelee työväenliikkeen aatteelliseen ja järjestölliseen toimintaan kuuluvaa esineistöä Riihimäellä.
Työväenperinteen Tutkimus ry (1980−). Ylläpitää Valtakunnallista työ
väentalomuseota. Tavoitteena työväen kulttuuriperinteen ja työväentaloihin
liittyvien esineiden kerääminen, tutkiminen ja tallentaminen.
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TYÖLÄISURHEILU
Työläisurheilu syntyi samoihin aikoihin kuin muutkin 1880-luvun työväen ajanvietteet. Verrattuna moniin muihin maihin Suomessa työväenurheilu kuului tiiviimmin
osana työväenyhdistysten toimintaa. Työväenyhdistysten tilaisuuksissa ja iltamissa
nähtiin mies- ja naisurheilijoiden esittämää akrobatiaa, naisvoimistelua ja tanssia.
Työväestö irtautui yleisistä urheiluseuroista, kuten tapahtui myös muiden seurojen
ja yhdistysten kohdalla. Tehdasseurana 1891 aloittanut Finlayson & Co:n Voimistelu- ja Urheiluseura irtaantui omaksi työväen urheiluseurakseen. Voimistelu- ja
urheiluseuroja perustettiin runsaasti vapaapalokuntien, nuorisoseurojen, raittiusja työväenyhdistysten alaisuuteen 1900-luvun vaihteen tienoilla. Raittiusyhdistys
Koitto perustettiin vuonna 1883 ja sen sisällä muodostettiin omia voimisteluseuroja. Helsingin Ponnistus perustettiin ensimmäisenä puhtaasti työläisurheiluseurana
vuonna 1887.
Työläisurheiluseurat kuuluivat aluksi valtakunnalliseen keskusjärjestöön Suomen Voimistelu- ja Urheiluliittoon (SVUL), joka perustettiin 1906. Se keskittyi
kuitenkin vahvasti kilpaurheiluun, ja naisten osallistuminen liiton toiminnan suunnitteluun jäi vähäiseksi. Liiton organisaatio rakennettiin miesten kilpaurheilua silmällä pitäen. Liittoon kuului kuitenkin monia työläisseuroja naisosastoineen vielä
1910-luvulla. Sisällissota ja myöhemmin jatkunut kansan kahtiajako haittasi myös
urheilun yhteishenkeä. SVUL:sta erotettiin sisällissotaan osallistuneet työläisurheiluseurat. Suomen Työväen Urheiluliitto perustettiinkin jo seuraavana vuonna ja
sen tavoitteisiin kirjattiin sosialismi, sosialistiset kasvatusihanteet, kansainvälisyys,
yhteys muuhun työväenliikkeeseen ja porvarillisen urheilun kritiikki. Samalla liittoon perustettiin naisten voimistelu- ja urheilujaosto, jonka tehtävänä oli suunnitella
naisten työtä liitossa, ohjata nais- ja tyttöjaostojen perustamista seuroihin, hankkia
päteviä naisohjaajia ja järjestää urheilumerkkitoimintaa. 1920-luvulla oikeisto yritti
viedä TUL:ta valtionavun ja hankaloittivat muutenkin liiton toimintaa. Vastaavasti
TUL:sta erotettiin vuosina 1929-30 toistasataa kommunistisena pidettyä seuraa ja
14 000 jäsentä. Nämä seurat perustivat 1929 Työläisurheilun Yhtenäisyyskomitean
(TYK), jonka tavoitteena oli yhdistää jälleen työläisurheilu. Komitea ja siihen kuuluneet seurat lakkautettiin heti seuraavana vuonna. Oikeistoradikalismin vuosina
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1930-34 lakkautettiin vielä 157 työväen urheiluseuraa.
TUL:ssa herätti närää työläisnaisten kuuluminen vuonna 1896 perustettuun
porvarilliseen Suomen Naisten Voimisteluliittoon (SNVL). Työläisnaiset ja -tytöt
osallistuivat aluksi porvarillisen liiton seurojen toimintaan. Ensimmäiset työväen
voimistelu- ja urheiluseurat oli perustettu jo 1890-luvulla ja joissakin niissä toimi
myös omia naisjaostoja. Naisten urheilu sai lisää pontta työväentalojen valmistumisesta, sillä niissä oli seurojen kipeästi kaipaamia tiloja urheilulle. SNVL oli näyttänyt työläisnaisille esimerkkiä naisvoimistelussa ja se toimi edelleen esikuvana sen
jälkeenkin, kun välit työläisurheiluun katkesivat. Työläisnaiset suorittivat edelleen
naisvoimisteluliiton urheilumerkkejä ja osallistuivat myös SVUL:n piiri- ja suomenmestaruuskilpailuihin. Naisten harvoja lajeja olivat yleisurheilu, hiihto, uinti ja
voimistelu. Työväen Urheiluliitossa naiset jatkoivat kilpailua näissä lajeissa ja monet
menestyivät hienosti muun muassa työläisolympialaisissa. Työläisnaisille perustettiin iltamien ja keräyksien turvin vuonna 1929 oma voimistelukoti Nastolan Pajulahteen vastaiskuna SNVL:n Tampereen Varalan naisten voimistelukodille, joka oli perustettu jo 1909. SNVL lakkautettiin vuonna 1917, ja sen tilalle perustettiin Suomen
Naisten Liikuntokasvatusliitto SNLL, johon TUL:n naisjaostot saivat luvan kuulua.
Työväen Urheiluliiton sisäiset ristiriidat 1950-luvulla johtivat liiton hajaantumiseen. Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto (TUK) perustettiin vuonna 1959, kun
osa sosiaalidemokraateista liittoutui kansandemokraattien kanssa. Työläisurheilun
sisäiset ristiriidat heijastuivat myös siinä, että 1960-luvulla työläisten kuntoliikuntaa
ajamaan perustettiin kaksi eri liikuntajärjestöä. Työväen Urheiluliitto perusti vuonna 1960 Kansanurheilun Keskusliiton (KUK). Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto
puolestaan perusti oman Kuntoliikunnan Keskusliiton (KLK) vuonna 1964. Nämä
kaksi kattojärjestöä yhdistyivät lopulta vuonna 1973 uudeksi keskusliitoksi, Työväen
Kuntoliitoksi. Vuonna 2016 TUL:iin kuuluu lähes 240 000 jäsentä ja 939 seuraa. TUL
on keskittynyt lapsi- ja nuorisourheiluun, aikuisliikuntaan sekä seuratoiminnan
kehittämiseen. Tavoitteeksi on kirjattu, että kaikilla kansalaisilla olisi tasa-arvoiset
mahdollisuudet liikkumisen ja urheilemisen edellytykset.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Työväen Urheiluliiton (TUL) kolmansien liittojuhlien avajaiset Helsingissä vuonna 1946.
Työväen urheilijat ovat osallistuneet suuriin TUL:n liittojuhliin, jotka ovat koonneet yhteen
työläisurheilijoita vauvasta vaariin vuosikymmenten ajan.

Työväenmuseo Werstaan kuva-arkisto

Työväen Urheiluliittoon kuuluvan Sorvalin Veikkojen naisvoimistelijoita 1930-luvulla
Viipurissa. Naisten urheilu käsitettiin pitkään urheiluliikkeen järjestäytymisen jälkeen
vain ei-kilpailuhenkisinä voimisteluseuroina.
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Suomen Työväen Urheiluliitto TUL (1919−). Työväen urheiluseurojen keskusjärjestö. Järjesti seuratoiminnan ohella kilpailuja, TUL:n liittojuhlia ja osallistui
työläisolympialaisiin. Vuonna 2016 TUL:in kuului yli 900 urheiluseuraa.
Helsingin Ponnistus (1887−). Ensimmäinen työväen urheiluseura.
Vastaavia työväen urheiluseuroja perustettiin satoja ympäri Suomea.
Työläisurheilun Yhtenäisyyskomitea TYK (1929−1930 lakkautettiin). TUL:sta
erotetut vasemmistolaiset perustivat.
Työväen Urheiluseurojen Keskusliitto TUK (1959−1979). Työläisurheiluseurojen
keskusjärjestö, ryhmä sosiaalidemokraatteja ja kansandemokraatteja perusti.
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Suomalainen työväenliike on osallistunut hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen
luomalla ensimmäisten joukossa palveluja, joista nykypäivän hyvinvointi on
pala palalta rakentunut. Työläisyhteisöt loivat omat turvaverkkonsa ja
oma-apujärjestelmänsä, joiden pohjalta oli hyvä lähteä rakentamaan sosiaaliturvaa.
Työväen oma-apu on ollut luonteeltaan konkreettista heikompiosaisten auttamista,
osuus- ja yritystoimintaa sekä kokonaisen kansanosan elämänlaadun ja
itsetunnon kohottamista - myös sivistyksen ja kulttuurin avulla.
Moni nykypäivän järjestö on lähtöisin työväen sosiaalisen toiminnan perinteestä.
Ensi- ja turvakodit, eläkeläisten ja lapsiperheiden tuetut lomat, työväen urheiluseurat,
musiikkiryhmät sekä erilaiset lasten ja nuorten vapaa-ajan järjestöt ovat esimerkkejä
tämän päivän sosiaalisesta toiminnasta, joiden taustahistoria on työväenliikkeessä.
Ihmiset ovat edeltävien sukupolvien tavoin kiinnostuneita osallistumaan ja
tukemaan yleishyödyllisiä hankkeita ja kehitysyhteistyötä sekä tekemään
arvokasta vapaaehtoistyötä erilaisissa yhdistyksissä.
Eeva-Maija Ingman-Toivosen kirjoittama selvitys keskittyy kokoamaan ja
avaamaan suomalaisen työväenliikkeen piiriin kuuluneiden tai siitä lähtöisin
olevien lähes kolmensadan järjestön ja yhteisön toimintaa yli sadan vuoden ajalta.
Se toimii myös hakuteoksena ja valottaa yhteiskunnan muutoksissa
muovautuneiden järjestöjen nykyvaiheita.
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