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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. 

Neljäs vuosi yhdistyksen historiassa jatkoi aiempien vuosien perinteitä Studia Genera-
lia -luentojen ja Aatosta jaloa -tapahtuman merkeissä. Uutena oli yhteistyössä Kansal-
lisen Audiovisuaalisen Instituutin (KAVI) kanssa järjestetyt Alpo Ruuth -tilaisuudet. Puna-
nurkka -divari ja Punainen lanka -yhteisötaideprojekti sekä kirjakahvilat yhteistyössä 
eri tahojen kanssa kuuluivat edelleen olennaisena osana yhdistyksen toimintaan. 
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Studia Generalia -luennot 
Luentojen tarkoituksena on välittää työväenliikkeen näkökulmasta ajankohtaista yh-
teiskuntapoliittista asiantuntijatietoa. Vuoden aikana järjestettiin kuusi Studia Genera-
lia -luentoa. Niiden puheenjohtajuudesta vastasi professori Pentti Arajärvi. 

9.2.2016 Nasima Razmyar Rasismi Suomessa. Kommenttipuheenvuoro Veronika Hon-
kasalo. Tilaisuuteen osallistui 29 henkilöä 

19.4.2016 Jaakko Blomberg Viro ja Suomi. Tilaisuuteen osallistui 43 henkilöä. 

18.5.2016 Jukka Kekkonen Kun aseet puhuvat – poliittinen väkivalta Espanjan ja Suo-
men sisällissodissa. Kommenttipuheenvuoro Seppo Hentilä. Tilaisuuteen osallistui 68 
henkilöä. 

17.10.2016 Seppo Hentilä Kun Suomen työväenliike suistui raiteiltaan 1916 - 1917. 
Tilaisuuteen osallistui 47 henkilöä.  

5.11.2016 Jussi Särkelä Jack London ihmisenä ja kirjailijana. Stadin työväenkirjalli-
suuspäivien luento. Tilaisuuteen osallistui 53 henkilöä. Kirjastoon oli Teija Norvanto 
koonnut Jack Londonin teoksista mittavan näyttelyn, joka oli esillä vuoden loppuun asti. 

1.12.2016 
Oula Silvennoinen Fasismi ja vihapuhe. Kommenttipuheenvuoro Sari Näre. Tilaisuuteen 
osallistui 47 henkilöä. 

Esitykset on videoitu ja ne ovat katsottavissa yhdistyksen kotisivujen kautta. 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

Aatosta jaloa – marraskuun valoa  
Stadin työväenkirjallisuuspäivät 4. - 5.11.2016 

Kolmannen kerran järjestetyt Stadin työväenkirjallisuuspäi-
vät järjestettiin toisen kerran kaksipäiväisenä. Ensimmäise-
nä päivänä toteutettiin yhdessä Kansallisen Audiovisuaali-
sen Instituutin (KAVI) kanssa kaksi tilaisuutta elokuvan ja 
luennon yhdistelmänä. Kapinarunoilta jatkoi ensimmäisen 
päivän ohjelmaa. Toisena päivänä oli kaikkiaan 22 erilais-
ta sessiota. Myös Minimessut toteutettiin; niillä 14 yhteisöä 
ja yritystä esitteli toimintaansa ja julkaisujaan. 

Päiville osallistui jälleen lähes 1000 kävijää ja kuulijaa. Osa ohjelmista videoitiin. Vi-
deot ovat katsottavissa yhdistyksen kotisivujen kautta. 

Aatosta jaloa -tapahtumaa ei pystyttäisi järjestämään ilman eri tahojen yhteistyötä ja 
taloudellista tukea. Vuoden 2016 Stadin työväenkirjallisuuspäivien yhteistyökumppa-
neina ja taloudellisina tukijoina toimivat: Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, 
Demarinaiset, Demokraatti, Demokraattinen Sivistysliitto, Elvi Sinervo seura, Helsingin 
kulttuurikeskus, Helsingin lähiradio, Helsingin työväenyhdistyksen naiset ry, Into Kustan-
nus, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n osasto 776 ry, Julkisten ja hyvinvointialo-
jen liitto JHL, Kansanarkisto, Kansansivistysrahasto, Kansan sivistystyönliitto, Kansan 
uutiset Viikkolehti, Kellastupa, Kirjailija- ja taiteilijayhdistys Kiila, KSL-opintokeskus, 
Kulttuurivihkot, Palkansaajasäätiö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Paperiliitto, Posti- 
ja logistiikka-alan unioni PAU, Rakennusliitto, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, 
Suomen Sosialidemokraattinen Sanomalehtimiesliitto SSSL, Tammisaaren punavanki-
muistomerkin hoitoyhdistys, Kustannusyhtiö TA-Tieto, Tiedonantaja, Toukolan Teräs, 
Tradeka, Turva vakuutusyhtiö, Työväen Akatemia, Työväen Arkisto, Työväen historian 
ja perinteen tutkimuksen seura, Työväenliikkeen kirjasto, Työväen Opintorahasto, Työ-
väenperinne, Työväen sivistysliitto TSL, Uudenmaan Kirjoittajat, Vasemmistofoorumi. 
Yhteistyökumppaneita oli edellisvuotta enemmän.  

Erityiskiitos Julkisten ja hyvinvointialojen liitolle ja JHL-opistolle, jotka olivat jälleen ys-
tävällisesti antaneet käyttöön tiloja ja niihin liittyvää tukea. Näin saatettiin taas laaje-
ta Työväenliikkeen kirjaston ulkopuolelle ja rakentaa ohjelma painavammaksi. 

Päivät käynnistyivät perjantaina 4.11.2016 KAVI:n Kino Tuliossa, jossa kuultiin kahden 
uutuuskirjan esittelyt, Marjaliisa ja Seppo Hentilän Saksalainen Suomi 1918 ja Mikko-
Olavi Seppälän Suruton kaupunki: 1920-luvun iloinen Suomi. Lisäksi nähtiin elokuva 
Deutsche Hilfe für Finnland sekä katkelmia 1920-luvun mykkäelokuvista.  Tästä jatket-
tiin Työväenliikkeen kirjastossa, jossa lähes 30 runoilijaa esitti omat kapinarunonsa li-
veyleisön edessä. Runot oli valinnut kolmihenkinen raati, johon kuuluivat kirjallisuuden-
tutkija Riikka Ylitalo, runoilija Miia Toivio sekä tietokirjailija Jussi Särkelä. Tilaisuuden 
juontajana oli Jussi Särkelä, Riikka Ylitalo ja Miia Toivio kommentoivat runoja. Illan 
muusikkovieras oli laulaja ja lauluntekijä Heikki Salo. 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 
 
Lauantaina 5.11.2016 tapahtuman ohjelma käynnistyi yhtä aikaa kolmella lavalla. 
Kuultiin Studia generalia -luento, jonka aiheena oli Jack London kirjailijana ja ihmise-
nä. London tunnetaan parhaiten tarinoistaan, mutta hän oli myös vahva yhteiskunnalli-
nen kirjoittaja ja toimija työväenliikkeessä.  
 
Ohjelmassa seurattiin dekkarin matkaa viihdekirjallisuudesta yhteiskunnan kommentoi-
jaksi sekä saatiin tietää ”kaiken” Miina Sillanpäästä. Keskusteluissa kuljettiin yhteis-
kunnallisen kehityksen mutkaisia teitä läpi vihapuheiden ja rasistisen Suomen ja toivot-
tavasti löydettiin avaimia sopuisampaan elämään nyky-yhteiskunnassamme. Lisäksi 
käytiin aatekeskustelua vasemmiston ja vihreiden ohjelmayhteistyön mahdollisuuksista.  
 

Syksyn kirjasatoa -osioissa kuultiin kirjailijoiden haastatteluita. Ääneen pääsivät mm. 
Sirpa Kähkönen, Erkki Tuomioja, Matti Salminen, Juha Hurme, Claes Andersson, Aura 
Korppi-Tommola, Teemu Keskisarja, Jouko Jokisalo, Hanne Dahl ja Jani Saxell. Päivän 
kuluessa julkistettiin myös Työväentutkimus 2016 -vuosikirja, jonka teemana on Työväki 
ja maahanmuutto. 
 
Ensimmäistä kertaa tapahtuman historiassa saatiin nauttia myös teatterista, kun nähtiin 
katkelmia Espoon kaupunginteatterin ohjelmiston Koska olet minun -näytelmästä, joka 
kertoo Edith Södergranin ja Hagar Olssonin rakkaussuhteesta. Illan päätteeksi laulet-
tiin yhdessä työväenlauluja muusikko Reino Bäckströmin säestyksellä. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja Pentti Arajärvi totesikin ohjelman moninaisuudesta päivien 
avauspuheessaan: ”Stadin työväenkirjallisuuspäivät koettaa säteillä ympärilleen viih-
tymistä, oppimista, tapaamisia ja mitä vain positiivista. Kirjallisuushan on aivojen käyt-
töä parhaimmillaan. Joudumme sen parissa rakentamaan maailmoja, pohtimaan suh-
teita, niiden joukossa ihmissuhteita, jännittämään tilanteita ja myötäelämään kohtaloi-
ta. Kyse ei ole (vain) todellisuuspaosta, vaan eläytymisestä ja ajattelusta – oivaltami-
sen ilosta.” 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

Aatosta jaloa -tapahtuman suunnitteluryhmään kuuluivat Pentti Arajärvi, Janne Her-
nesniemi, Taina Hyytiäinen, Raija Kangas, Risto Kolanen, Jutta Lithovius, Kirsti Lumiala, 
Leena Nikula, Teija Norvanto, Irma Marttila, Eeva-Liisa Oksanen, Matti Pirnes, Tuija 
Siimes, Anne Syrjä, Jussi Särkelä ja Aarni Tuominen. 
 
Tapahtuman organisointi, ohjelmalehtisen ja www-sivujen toimitus: Teija Norvanto, 
graafinen suunnittelu: Maija Toropainen, kapinarunoilija-piirros: Jyrki Nykänen, www-
sivut: Jimi Reittu. 
 
Tilaisuudessa oli runsaasti yhdistyksen jäseniä vapaaehtoistöissä. Tapahtuman koko 
ohjelma on tämän toimintakertomuksen lopussa. 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

Alpo Ruuth -tilaisuudet 
Uutena toimintamuotona oli toukokuussa yhteistyössä KAVI:n kanssa toteutetut kaksi 
Alpo Ruuth -tilaisuutta, joissa elokuvan ja keskustelun avulla kartoitettiin kirjailija Alpo 
Ruuthin elämää, elinympäristöä sekä Kämppä -teoksen maailmaa ja henkilöitä. 
 
16.5.2016 Alpo Ruuthin Kallio ja Sörnäinen. KAVI:n Kino Tuliossa Pitkänsillan pohjois-
puolella -dokumentti ja Työväenliikkeen kirjastossa Veli-Pekka Leppäsen vetämä kes-
kustelutilaisuus, jossa mukana presidentti Tarja Halonen, tutkija Jari Sedergren, ohjaa-
ja Riikka Tanner, näyttelijä Pekka Laiho ja veli Aulis Ruuth. 
 
19.5.2016 Alpo Ruuth – Kämpän maailma ja henkilöt. Kino Tuliossa elokuva Kämppä 
ja Työväenliikkeen kirjastossa keskustelemassa Veli-Pekka Leppäsen johdolla kirjailija 
Hannu Mäkelä, veli Aulis Ruuth, ystävä Pekka Saarnio ja kirjailija Jukka Parkkari. 
 
Tilaisuuksissa yhteensä 89 henkilöä. 
 

 

Kirjakahvilat 
Yhdistyksen vapaaehtoiset hoitivat useimmiten kirjaston ja muiden yhteistyökumppa-
neiden kirjakahviloiden kahvituksen. Mainittakoon mm. Yhteiskuntapoliittisen sos. dem. 
yhdistys YPSY ry:n ”Suunta on tärkein.” 50-vuotishistoriikin julkistamistilaisuuden kahvi-
tus 21.3. Mauno Harmo ja Erkki Liikanen esittivät puheenvuorot. Tilaisuuteen osallistui-
vat myös presidentti Mauno Koivisto ja rouva Tellervo Koivisto. Tilaisuuksia oli vuoden 
aikana kaikkiaan 17. 
 
Omia kirjakahviloita oli: 
 
26.1.2016 Eeva-Liisa Oksanen: Kapinantekijä ja Kuningatar 



 
 

16.2.2016 Tuomas Kurttila, Erkki Aho ja Ulf Sundqvist 
Suomen peruskoulun/perusopetuksen tulevaisuus – ei enempää, ei vähempää 
 
26.4.2016 Ritva Savtschenko: Kompuroiden korporatismissa, Eheytyneen SAK:n ristirii-
dat suomalaisessa korporatismissa 1968-1978. 

 

Punainen lanka -yhteisötaideprojekti 
Yhteisötaideprojekti Punainen lanka jatkui edellisvuoden yhteisen taideteoksen tuotta-
misen jälkeen osallistujien omina töinä. Projektissa käytettiin kirjastosta poistettuja te-
oksia ja muuta kierrätysmateriaalia. Punaisena lankana oli virittää osallistujat työsken-
telyn ohessa pohtimaan omaa näkökulmaansa tietoon, yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä 
näiden aiheiden siirtämiseen sukupolvelta toiselle. 
 
Osanottajat tekivät kelloja, kirjanmerkkejä, kansioita, valokuvankehyksiä ja sitoivat 
muistikirjoja. 
 
Työpajoja oli kaikkiaan 5, projektiin osallistui kaikkiaan xx henkilöä. Projektin vetäjinä 
toimivat kuvataiteilijat Maija Toropainen ja Eeva Louhio.  
 

Punanurkka -divari 
Yhdistys vastasi Punanurkka -divarin järjestämisestä sekä sen aukiolosta tiistaisin ja 
keskiviikkoisin klo 16 - 18 sekä kirjaston tilaisuuksien yhteydessä. Divari sai vuoden 
aikana todella paljon lahjoituksia eri yhteistyötahojen muuttojen tms. yhteydessä. 
 
Yhdistys osallistui divarin vuokranmaksuun. Punanurkan talkoolaisia on ollut 10.  

Talkoot 
Vuoden aikana järjestettiin yhdet talkoot (7.3.2016), jolloin järjestettiin Punanurkka -
divaria. Talkoissa oli 12 henkilöä. 
  



 
 

Muu osallistuminen 
Yhdistys osallistui 1.5.2016 Kansalaistorilla Työväen Vappujuhlaan myymällä ja ja-
kamalla TSL:n lahjoittamia kirjoja.  
 
Yhdistys osallistui Valkeakosken työväenmusiikkitapahtumaan 27. - 28.7.2016. Yhdis-
tys myi ja jakoi Punanurkan lahjoituskirjoja. 
 

 
 

  



 
 

 

Kapinaruno -kirja 
Valkeakosken musiikkitapahtuman yhteydessä julkistettiin yhdis-
tyksen kustantama Kapinaruno -kirja, jossa on vuoden 2015 Aa-
tosta jaloa -tapahtumassa esitetyt kapinarunot.  
 
Kirjan toimitti tietokirjailija Jussi Särkelä.  
 
 
 

Tiedottaminen 
Jäsentiedottaminen suoritettiin pääosin sähköpostitse ja muutamille jäsenille aina pos-
titse. Pari jäsenkirjettä (mm. Aatosta jaloa -tapahtuman tiedottaminen) lähetettiin pos-
titse. 
 
Yhdistys markkinoi tapahtumiaan työväen lehdissä ja Helsingin Sanomien Minne mennä 
-sivulla. 
 
Yhdistyksen tapahtumista tiedotettiin myös kotisivujen avulla. Yhdistyksen kotisivujen 
ylläpitoa hoiti kirjastovirkailija Jimi Reittu. 
  



 
 

 

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 (eläkkeellä 1.4.2016 
lähtien) Kirsti Lumiala. 

Hallitus piti vuoden aikana 5 kokousta. 

Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 12.4.2016. Tilaisuudessa oli läsnä 16 jäsentä. 
Syysvuosikokous pidettiin 1.12.2016. Läsnä oli 31 jäsentä. Vuosikokouksissa käsiteltiin 
sääntömääräiset asiat. 

Yhdistyksen toiminnantarkastajina toimivat Oiva Björkbacka ja Pertti Ahonen.  

Työväentutkimus -vuosikirjan toimituskunnassa ystävien edustajana oli Pertti Ahonen. 

Vuoden Työväentutkimus-palkinnon raadissa oli yhdistyksen edustajana Pentti Arajär-
vi.  

  



 
 

Jäsenet ja jäsenmaksut 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 172. Vuoden aikana liittyi 12 uutta 
jäsentä. 

Yksilöjäsenmaksu oli 20 €. Työttömiltä ja opiskelijoilta 10 €. Yhteisöjäsenmaksu oli 100 
€ (yhteisön jäsenmäärä alle 1000) tai 200 € (jäsenmäärä yli 1000). Yhteisöjä yhdis-
tyksen jäseninä oli kaksi. 

Yhdistyksen jäsenet saivat jäsenetuna Työväentutkimus -vuosikirjan. 

Talous pysynyt tasapainossa 
Yhdistyksen tulot kertyivät suurelta osin työväenliikettä lähellä olevien yhteisöjen ja 

liikelaitosten sekä Helsingin kaupungin apurahoista. Jäsenmaksutulot sekä pieneltä osin 

Punanurkka -divarin ja kirjakahviloiden tulot kattoivat osan tulovirrasta. Tulot ovat 

pystyneet kattamaan vuositasolla yhdistyksen kulut siten, että yhdistyksen tilikauden 

tulos oli vuonna 2016 ylijäämäinen. 

 

 

 

  



 
 

Liitteet 
Ohjelma: Aatosta jaloa – marraskuun valoa, Stadin työväenkirjallisuuspäivät 2016 



 
 

 



 
 

 

 

Stadin työväenkirjallisuuspäivät 2017 

järjestetään 3. – 5.11.2017! 
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