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Työväenkirjaston ystävät - Arbetarbibliotekets vänner ry 

Toimintakertomus 2015 

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 Työvä-
enliikkeen kirjaston toimintaa.  

Kertomusvuosi oli yhdistyksen kolmas, edellisvuoden perinteitä vaaliva työvuosi. Studia 
Generalia -luennot ja Stadin työväenkirjallisuuspäivät olivat yhdistyksen tärkeimmät 
ja näkyvimmät toimintamuodot.  

Studia Generalia –luennot 

Vuoden aikana järjestettiin neljä Studia Generalia -luentoa. Tilaisuuksien puheenjohta-
juudesta vastasi professori Pentti Arajärvi. Luentojen tarkoituksena on välittää työvä-
enliikkeen näkökulmasta ajankohtaista yhteiskuntapoliittista asiantuntijatietoa.  

o 22.1. Emeritusprofessori Kari Uusikylä - Rakasta-
mamme ja vihaamamme peruskoulu. Tilaisuuteen 
osallistui 46 henkilöä. 

 
o 30.4. Muusikko Reino Bäckström - Työväenlaulut. Ti-

laisuuteen osallistui 46 henkilöä. 
 

o 28.5. Vasemmistopoliitikko ja tietokirjailija Ele Ale-
nius 90 vuotta. Maailmankehityksen suuri käänne. 
VTT Ele Aleniusta haastatteli VTT Veli-Pekka Leppä-
nen. Tilaisuuteen osallistui 98 henkilöä. 

 
o 7.11. Emeritusprofessori Heikki Paunonen: Stadin 

slangi – monikielisen ja kulttuurisen Helsingin sielu. 
Kommentoijana toimittaja Kari Varvikko. Tilaisuuteen 
osallistui 44 henkilöä. 

 
Kaikkiaan luennoille osallistui 198 henkeä. 
 
Studia Generalia -luentojen järjestämiseen saatiin rahoitusta Palkansaajasäätiöltä. 
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Stadin työväenkirjallisuuspäivät 
 
Toisen kerran järjestetyt Stadin työväenkirjalli-
suuspäivät eli Aatosta jaloa – marraskuun valoa -
tapahtuma laajeni kertomusvuonna kaksipäiväi-
seksi (6.-7.11.).  
 
Perjantaina 6.11. avoin Kapinarunoilta haastoi 
runoilijoita kirjoittamaan omia kapinarunoja ja 
toimittamaan ne etukäteen raadin arvioitavaksi. 
Raati valitsi esitettävät runot, ja runoilija Marja-
Leena Mikkola antoi jokaisesta esitettävästä ru-
nosta lyhyen arvion illan kuluessa. Runoillan ideoi-
jana ja vetäjänä toimi tietokirjailija Jussi Särkelä. 
Illan muusikkovieraana oli Mikko Perkoila.  
 
Runoilijoita ohjeistettiin määrittelemällä tämän 
päivän kapinarunoa: ”Se voi kapinoida miestä, 
naista, omistajia tai politiikkoja vastaan, mutta se 
voi olla kapinaa elämän usvaa ja näköalatto-
muutta kohtaan tai se voi yhtä lailla olla kapinaa 
pessimismiä vastaan. Miksi tänään kapinoidaan? 
Kapinaruno on tyyliltään perinteinen tai räp, tai 
kaikkea siltä väliltä.” 
 
Kaikkiaan 28 runoilijaa valittiin esittämään runon-
sa, muutama jäi kuitenkin tilaisuudesta pois. 
 
Lauantain (7.11.) varsinaista Stadin työväenkirjal-
lisuuspäivää markkinoitiin seuraavasti: ”Työväen-
kirjaston ystävät kutsuvat kaikkia kulttuurin ystä-
viä kuuntelemaan ja keskustelemaan kirjallisuu-
desta, historiasta ja politiikasta! Mikä mahtaa olla 
vasemmiston tila ja ammattiyhdistysliikkeen tule-
vaisuus?  Entä mikä on työväenlehdistön asema 
nykyisessä mediakentässä? Mitä Marx mahtaisi 
tästä kaikesta ajatella? Toista kertaa järjestettä-
vien Stadin työväenkirjallisuuspäivien ohjelma si-
sältää myös lukuisia uutuuskirjojen esittelyitä ja 
kirjailijavierailuja. Päivien tarjonta käsittää lähes 
parikymmentä tilaisuutta ja ohjelmaa peräti 16 
tunnin ajan.” 
 
Tapahtuma onnistui hyvin. Niin Kapinarunoillasta 
kuin varsinaisesta Stadin työväenkirjallisuus-
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päivästä saatiin paljon kiitosta. Kapinarunoillas-
ta todettiin, että se oli hyvä uusi avaus ja kirjalli-
suuspäivän ohjelmasessioita pidettiin erinomaisi-
na. Eri yhteisötahojen (esim. SSSL) liittyminen 
oman ohjelmansa puitteissa päivän kokonaisuu-
teen osoittautui myös hyväksi uudeksi ideaksi ja 
toivottiin, että tällaisia olisi tulevaisuudessa lisää. 
Myös kokoustilojen ulkopuolella ollutta 350 an-
noksen soppatykkiä kehuttiin hyvänä oivallukse-
na. 
 
Lauantaina julkistettiin Punainen lanka -
yhteisötaideteos, jonka materiaalina on käytetty 
kirjastosta poistettuja kirjoja. Lisäksi esiteltiin ta-
sa-arvonäyttely sekä sos.dem. naisten 115-
vuotisjuhlanäyttely. Punanurkka-divari oli avoin-
na työväenkirjallisuuspäivien ajan. 
 
Päivien yleislogona toimi edellisvuodelta kuva-
taiteilija, graafikko Maija Toropainen suunnitte-
lema sinipunainen kaupunkisiluetti. Kapinarunoil-
taan tilattiin graafikko Jyrki Nykäseltä oma lo-
go, joka painettiin myös päivien vapaaehtoisten 
t-paitaan ja kassiin. 
 
Vuoden 2015 Stadin työväenkirjallisuuspäivän 
yhteistyökumppaneina ja taloudellisina tukijoina 
toimivat: AKT, Demarinaiset, Demokraatti, Elvi 
Sinervo seura, Helsingin kulttuurikeskus, Helsingin 
lähiradio, Helsingin työväenyhdistyksen naiset ry, 
INTO, JHL:n osasto 776 ry, Julkisten ja hyvinvoin-
tialojen liitto JHL, Kansanarkisto, Kansansivistys-
rahasto, Kansan uutiset Viikkolehti, Kiila ry, KSL 
opintokeskus, Palkansaajasäätiö, PAM Palvelu-
alojen ammattiliitto, Paperiliitto, Pau Posti- ja 
logistiikka-alan liitto, Rakennusliitto, SEL Suomen 
Elintarviketyöläisten Liitto ry, SSSL Suomen So-
sialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto ry, 
Tiedonantaja, Tradeka, Turva vakuutusyhtiö, 
Työväen Akatemia, Työväen Arkisto, Työväen 
historian ja perinteen tutkimuksen seura ry, Työ-
väenliikkeen kirjasto, Työväen Opintorahasto, 
Työväenperinne, Työväen sivistysliitto, Uuden-
maan kirjoittajat ry, Vasemmistofoorumi. 
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Aatosta jaloa -tapahtuman suunnitteluryhmässä toimivat Pertti Karkama, Pekka Hynö-
nen, Iiris Karppinen, Pirkko Kaskikorpi, Lasse Lehtinen, Leena Nikula, Teija Norvanto. 
Kirsti Lumiala toimi ryhmän puheenjohtajana. Matti Pirnes seurasi suunnittelua talous-
asioiden puitteissa. 
 
Markkinoinnissa katsottiin saavutetun onnistumista ja epäonnistumista. Ennen päiviä oli  
työväenlehdissä tapahtumasta isot jutut, mutta ay-lehdissä tilaisuus ei näkynyt miten-
kään. 
 
Päiville osallistui lähes 1000 kävijää/kuulijaa. Ohjelmista osa nauhoitettiin ja on kuun-
neltavissa Työväenliikkeen kirjaston/Työväenkirjaston ystävien sivujen kautta. Työvä-
enliikkeen kirjasto ja Osuuskunta Punainen Vaara –tuotantoyhtiö kuvasivat tilaisuuksia. 
Videot löytyvät YouTubesta. 
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Talkoot 
Vuoden aikana toteutettiin kaksi talkootapahtuma (26.1. ja 8.6.), joihon osallistui 24 
henkilöä ja joissa kunnostettiin Punanurkka-divaria. Eniten talkoolaisia oli kuitenkin 
marraskuisessa kapinarunoillassa ja Stadin työväenkirjallisuuspäivässä. Päivien toteu-
tus olisi mahdoton ilman vapaaehtoisten panosta. Yhdistys hankki videokameran, jota 
käytettiin vapaaehtoisvoimin Stadin kirjallisuuspäivillä ohjelman taltioimiseen. 
 
Kirjakahvilat   
Yhdistyksen vapaaehtoiset hoitivat kirjaston kirjakahviloitten sekä Studia Generalia –
luentojen kahvitukset. Tilaisuuksia oli vuoden aikana kaikkiaan 44.  
 
Yhdistyksen toimesta suunniteltiin kaksi tilaisuutta: 28.1. Li Andersson, Susanna Koski, 
Esko Seppänen ja Iiro Viinanen. Illan isäntänä Pentti Arajärvi. ja  8.10. Antti Kujala ja 
Mirkka Danielsbacka Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroi-
suus. Haastattelijana Pentti Arajärvi. 
 
Punanurkka -divari 
Yhdistys vastasi Punanurkka -divarin järjestämisestä ja sen aukiolosta tiistaisin ja kes-
kiviikkoisin klo 16-18 sekä kirjaston tilaisuuksien yhteydessä. Yhdistys osallistui divarin 
vuokranmaksuun sekä hankki sinne kannettavan tietokoneen. Punanurkan talkoolaisia 
on ollut kahdeksan. 
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Punainen lanka -yhteisötaideprojekti 
Yhdistys toteutti yhteisötaideprojektin 6 kerran työpajoina. Projektissa käytettiin kir-
jastossa poistettuja teoksia ja muuta tarpeetonta materiaalia. Punaisena lankana oli 
virittää osallistujat työskentelyn ohessa pohtimaan omaa näkökulmaansa tietoon, yh-
teiskuntaan ja kulttuuriin sekä näiden aiheiden siirtämiseen sukupolvelta toiselle. 
 
Osallistujat tekivät työskentelyn aikana omat itsenäiset teokset, jotka sidottiin yhteen 
kokonaisuudeksi. Lopullinen teos ”Tiedon puu” julkistettiin marraskuussa Stadin työvä-
enkirjallisuuspäivillä. 
 
Projektin vetäjinä toimivat kuvataiteilijat Maija Toropainen ja Eeva Louhio. Projektiin 
osallistui kaikkiaan 64 henkilöä. 
 
Työväenkirjaston ystävät osallistuivat Valkeakosken Työväenmusiikkijuhliin 24.-
26.7.2015. Talkoolaisia oli Valkeakoskella kahdeksan. 
 
Myytiin kirjoja ja tehtiin niin yhdistystä kuin kirjastoa tunnetuiksi. Päivien aikana yhdis-
tyksen sihteeri, kirjastonjohtaja Kirsti Lumiala sai KSR:n tunnustuspalkinnon työväenkult-
tuurityöstään. 
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Tiedottaminen 
Jäsentiedottaminen hoidettiin pääosin sähköpostitse ja muutamille jäsenille aina postit-
se. Pari jäsenkirjettä (mm. Stadin työväenkirjallisuuspäivien tiedottaminen) lähetettiin 
postitse. Yhdistys markkinoi tapahtumiaan työväen lehdissä sekä Helsingin Sanomien 
Minne mennä -sivulla.  

Yhdistyksen kotisivut avattiin syyskuussa. Sivujen ulkoisesta ilmeestä vastasi graafikko 
Maija Toropainen ja sivujen toteutuksesta kirjastovirkailija Jimi Reittu. Kotisivuilla tie-
dotetaan yhdistyksen toiminnasta. 
 
Hallinto 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat: Pentti Arajärvi (pj), Leena Nikula (varapj), Pirjo 
Honkavaara (tekninen sihteeri, jäsensihteeri), Pekka Hynönen, Iiris Karppinen, Pirkko 
Kaskikorpi, Risto Kolanen, Irma Marttila, Matti Pirnes (taloudenhoitaja), Reino Toivio ja 
Maire Wikholm. Yhdistyksen sihteerinä toimii kirjastonjohtaja Kirsti Lumiala. Hallitus piti 
vuoden aikana 6 kokousta. 
 
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 21.4. Tilaisuudessa oli läsnä 32 jäsentä. Syys-
vuosikokous pidettiin 1.12.2015. Läsnä oli 26 jäsentä. Vuosikokouksissa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. 
 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Oiva Björkbacka ja Pertti Ahonen. Työvä-
entutkimus -vuosikirjan toimituskunnassa ystävien edustajana oli Pertti Ahonen. Vuoden 
Työväentutkimus -palkinnon raadissa oli yhdistyksen edustajana Pentti Arajärvi.  
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Jäsenet ja jäsenmaksut 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 155. Vuoden aikana liittyi 15 uutta 
jäsentä. 
 
Yksilöjäsenmaksu oli 20€. Yhteisöjäsenmaksu oli 100€ (yhteisön jäsenmäärä alle 
1000) tai 200€ (jäsenmäärä yli 1000). Yhteisöjä yhdistyksen jäseninä oli kaksi. Pää-
tettiin, että yhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuna Työväentutkimus –vuosikirjan.  
 
Talous pysynyt tasapainossa 
Tulot kertyivät suurelta osin työväenliikettä lähellä olevien yhteisöjen-, liikelaitosten- ja 
Helsingin kaupungin apurahoista. Jäsenmaksutulot sekä pieneltä osin Divarin ja kirja-
kahvion tulot kattoivat osan tulovirrasta. Tulot ovat pystyneet kattamaan vuositasolla 
yhdistykset kulut siten, että yhdistyksen tilikauden tulos oli vuonna 2015 ylijäämäinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Viime vuoden työväenkirjallisuuspäivien ohjelmaa!  



 
 

 


