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Punainen lanka
Punainen lanka on yhteisötaideprojekti, jossa toteutetaan Työväenliikkeen kirjastoon
yhteisötaideteos. Yhteisötaideteoksen materiaalina käytetään kirjastosta poistettuja
kirjoja ja muuta tarpeetonta aineistoa. Projektissa kirjoja katsotaan ja niihin tutustutaan
aivan uudesta näkökulmasta – pohditaan kirjojen esineellisyyttä, niiden kuvia ja jälkiä,
hajuja, kosketuksen tuntumaa.
Yhteisötaideteoksen työpajat pidetään Työväenkirjaston ystävien Punanurkassa
(Sörnäisten rantatie 25, 00500 Helsinki). Työpajat järjestetään kuutena torstaina huhtisyyskuussa. Lopullinen teos julkistetaan marraskuussa 2015 Stadin työväenkirjallisuuspäivänä. Työpajat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Yhteisötaideprojektin punaisena lankana on, että osallistujat pohtivat työskentelynsä
lomassa rennosti omaa näkökulmaansa tietoon, yhteiskuntaan ja kulttuurin sekä näiden
aiheiden siirtämiseen sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on, että oman ajattelun punainen
lanka tulee esille. Halutessaan osallistuja voi perustella kirjallisesti omia valintojaan, mikä
sekin voi olla tärkeä osa kokonaisuutta.
Yhteisötaideteoksen sisältö ja muoto syntyy työpajatyöskentelyn aikana. Osallistujat
tekevät projektin aikana omat itsenäiset teoksensa, jotka ”sidotaan” yhteen
kokonaisuudeksi. Lopullisesta teoksesta tulee tekijöidensä näköinen.
Työpajoihin, joihin voi osallistua oman aktiivisuutensa mukaan kerran tai useammin,
kannattaa ilmoittautua etukäteen sähköpostitse tai kirjaston palvelutiskillä olevaan
listaan.
Punainen lanka työpajat:
To 23.4.
To 7.5.
To 11.6.
To 6.8.
To 27.8.
To 24.9.

klo 16.30
klo 16.30
klo 16.30
klo 16.30
klo 16.30
klo 16.30

KIRJA ≈ tiedon tarve
KIRJA ≈ punainen
KIRJA ≈ kirja ja minä
KIRJA ≈ valta ja aate
KIRJA ≈ taideteos
KIRJA ≈ pohdinta

Tervetuloa!

Työväenkirjaston ystävät - Arbetarbibliotekets vänner ry
Yhdistys kokoaa yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja järjestöllisistä
perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Yhdistyksen toiminta
tukee ja kehittää Työväenperinne –Arbetartradition ry:n kanssa yhteistyössä Työväenliikkeen
kirjaston toimintaa.
Kertomusvuosi oli yhdistyksen toinen, mutta käytännössä ensimmäinen toiminnallinen vuosi.
Vuoden keskeisimpinä toimintoina olivat Studia Generalia -luennot ja Stadin
työväenkirjallisuuspäivä. Näillä nostettiin kirjaston imagoa ja tunnettuutta. Talkoilla ja
kirjakahviloiden käytännön järjestelyillä tuettiin kirjaston arjen sujuvuutta.

Studia Generalia -luennot
Luentojen tarkoituksena on välittää ajankohtaista, tutkimuksellista, yhteiskuntapoliittista
tietoa työväenliikkeen näkökulmasta. Luentojen pitäjiksi ja kommentoijiksi pyydettiin
tunnettuja kyseisen alan asiantuntijoita ja tutkijoita.
Vuoden aikana järjestettiin 6 Studia Generalia –luentoa; tilaisuuksien puheenjohtajana toimi
Pentti Arajärvi.
24.2. Presidentti Tarja Halonen: Kestävä kehitys ja työväenliike. Kommentoijana professori
Sixten Korkman. Osanottajia 79
27.3. Professori Matti Mikkola: Työelämän ja sosiaaliturvan historialliset muutokset /
Sosiaaliturvan historia ja hyvinvointivaltion tulevaisuus. Kommentoijana VTT Jouko Kajanoja.
Osanottajia 20
15.5. Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori: Kestävyysvaje talouspolitiikan haasteena.
Kommentoijana johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari. Osanottajia 32
2.10. VTT Sari Näre ja FM Jenni Kirves: Työväenliike ja sota. Kommentoijana VTM Tuulikki
Pekkalainen. Osanottajia 46
8.11. Dosentti Kati Launis: Työväenkirjallisuus stadissa. Kommentoijana FT Elsi Hyttinen.
Osanottajia 50.
11.12. Kansatieteilijä Helena Honka-Hallia: Työväenliike ja raittius. Kommentoijana
pääsihteeri Vertti Kiukas. Osanottajia 23
Kaikkiaan luennoille osallistui 250 henkilöä.
Studia generalia luentojen järjestämiseen saatiin rahoitusta Palkansaajasäätiöltä.

Stadin työväenkirjallisuuspäivä
Aatosta jaloa – marraskuun valoa -teemalla järjestettiin ensimmäiset Stadin työväenkirjallisuuspäivä 8.11.2014. Päivä oli menestys monella tavalla: ohjelma oli laadukasta ja
pidettiin myös yksi Studia Generalia -sarjaan kuuluva luento Työväenkirjallisuus ennen ja nyt.
Päivän ilmeen (logo, t-paita, kassi, lehti-ilmoitukset, kortti ja juliste) suunnitteli kuvataiteilija,
graafikko Maija Toropainen. Hänen teoksensa Työn maisema Sörnäinen julkistamistilaisuus
pidettiin päivän aikana. Tilaisuudessa piti puheen Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna
Sirnö.
Vuoden 2014 Stadin työväenkirjallisuuspäivän yhteistyökumppaneina ja taloudellisina
tukijoina toimivat: Työväen Opintorahasto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja
Helsingin kulttuurikeskus sekä Demarinaiset, Demokraatti, Elvi Sinervo seura, Helsingin
työväenyhdistyksen naiset ry , JHL:n osasto 776 ry, Kansanarkisto, Kansan uutiset Viikkolehti,
Kiila ry, Palkansaajasäätiö, Pau Posti- ja logistiikka-alan liitto, Tiedonantaja, Tradeka, Työväen
historian ja perinteen tutkimuksen seura ry, Työväen sivistysliitto, Uudenmaan kirjoittajat ry,
Vasemmistofoorumi.
Päiville osallistui 800 kävijää / kuulijaa. Osa ohjelmasta on nauhoitettuna kuunneltavissa
Työväenliikkeen kirjaston sivujen kautta ja muutama sessio on Lähiradion videoimana
YouTubessa.
Myönteisen palautteen kannustamana päätettiin jatkaa uuden Stadin työväenkirjallisuuspäivän (7.11.2015) suunnittelua.

Talkoot
Vuoden aikana toteutettiin 6 talkootapahtumaa (15.2.; 19.5.; 8.9.; 29.9.; 27.10 ja 8.11.).
Tapahtumiin osallistui kaikkiaan 80 henkilöä. Eniten talkoolaisia oli marraskuisessa
työväenkirjallisuuspäivässä.
Ensimmäisessä talkootilaisuudessa pidettiin myös ideariihi, missä ensimmäisen kerran
suunniteltiin syksyn työväenkirjallisuuspäivää ja ideoitiin sille nimeä. Tilaisuudessa
painotettiin myös päivään liittyvän logon tarpeellisuutta. Ideariihessä myös nimettiin
kirjallisuuspäivän suunnitteluryhmään Pirkko Kaskikorpi, Kirsti Lumiala, Leena Nikula, Teija
Norvanto ja Esa Tulkki. Ryhmä täydentyi myöhemmin Uudenmaan kirjoittajien edustajilla
(Jorma Hyvönen, Anne Syrjä). Ryhmä kokoontui 9 kertaa.
Talkoissa käytiin läpi kirjaston varastossa olevaa käsittelemätöntä aineistoa, mistä myös
valittiin teoksia yhdistyksen divaria varten. Divarin kunnostaminen ja nimeäminen
Punanurkaksi olivat syksyn tärkeitä toimintoja ennen 8.11. tilaisuutta.

Kirjakahvilat ja divari
Yhdistyksen vapaaehtoiset hoitivat kirjaston kirjakahviloitten sekä Studia Generalia –
luentojen kahvitukset. Tilaisuuksia oli vuoden aikana kaikkiaan 43.
Divari Punanurkka avattiin virallisesti työväenkirjallisuuspäivänä. Yhdistys vastasi myös
divarin aukiolosta kirjaston tilaisuuksien yhteydessä. Divarin teokset on hinnoiteltu
edullisiksi, jotta ne kävisivät kaupaksi.

Hallinto
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat: Pentti Arajärvi (pj), Satu Henttonen (vpj), Pirjo
Honkavaara varasihteeri, jäsenasioiden hoitaja ja tiedottaja, Pekka Hynönen, Loviisa
Itäkannas, Pirkko Kaskikorpi, Risto Kolanen, Irma Marttila, Leena Nikula, Matti Pirnes
taloudenhoitaja ja Reino Toivio. Yhdistyksen sihteerinä toimii kirjastonjohtaja Kirsti Lumiala.
Hallitus piti vuoden aikana 8 kokousta.
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 22.4.2014. Tilaisuudessa oli läsnä 26 jäsentä.
Syysvuosikokous pidettiin 11.12.2014. Läsnä oli 37 jäsentä. Vuosikokouksissa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat.
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Oiva Björkbacka ja Pertti Ahonen.
Työväentutkimus vuosikirjan toimituskunnassa ystävien edustajana on toiminut Pertti
Ahonen.
Vuoden Työväentutkimus palkinto
puheenjohtaja Pentti Arajärvi.
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Jäsenet ja jäsenmaksut
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 140. Vuoden aikana liittyi 30 uutta jäsentä.
Yksilöjäsenmaksu oli 20 e. Yhteisöjäsenmaksu on 100 e (yhteisön jäsenmäärä alle 1000) tai
200 e, ( jäsenmäärä yli 1000). Yhteisöjä yhdistyksen jäseninä oli 2.

Tiedottaminen
Jäsentiedottaminen hoidettiin pääosin sähköpostitse ja muutamille jäsenille aina postitse. Pari
jäsenkirjettä (mm. Aatosta jaloa -tapahtuman tiedottaminen) lähetettiin postitse.
Yhdistyksen kotisivuja suunniteltiin.

8.11.2014 järjestetyn Stadin työväenkirjallisuuspäivän ohjelma

Auki keskiviikkoisin klo 16-18
...sekä tunti ennen Työväenliikkeen kirjaston kirjakahviloita!

