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Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry
TOIMINTAKERTOMUS 2020

1. Yleistä

Yhdistys kokoaa yhteen työväenliikkeen aatteellisista, sivistyksellisistä ja jär-
jestöllisistä perinteistä, historiasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneita henki-
löitä. Yhdistyksen päätarkoituksena on tukea Työväenperinne ry:n ylläpitä-
mää Työväenliikkeen kirjaston toimintaa.

Kahdeksas vuosi yhdistyksen toiminnassa oli poikkeuksellinen alkuvuodes-
ta alkaneen koronapandemian vuoksi. Useita studia generalia tilaisuuksia 
oli peruttava ja kevätkokous siirrettävä syksyyn. Työväenkirjallisuuspäivien 
ohjelmaa supistettiin.
  
Punanurkka -divarille vuokrattu tila irtisanottiin ja tila tyhjennettiin. 

2. Hallinto

Hallitukseen kuuluivat: puheenjohtaja Pentti Arajärvi, varapuheenjohtaja 
Leena Nikula, Iiris Karppinen, Risto Kolanen, sihteeri Kirsti Lumiala, Irma 
Marttila, tekninen sihteeri Jorma Pikkarainen, Riitta Salasto, Reino Toivio, 
taloudenhoitaja Ossi Viljakainen ja jäsensihteeri Maire Wikholm.

Hallituksella oli seitsemän kokousta: neljä keväällä, joista kaksi sähköposti-
kokousta ja syksyllä kolme.

Kevät- ja syyskokoukset pidettiin yhteiskokouksena 9.11.2020. Osanottajia 
oli 17 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat: vuoden 2019 
tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio ja valittiin puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 
2021.

Toiminnantarkastajia olivat Oiva Björkbacka ja Pertti Ahonen sekä varatoi-
minnantarkastajina Aarni Tuominen ja Satu Henttonen.
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3. Jäsenistö ja jäsenmaksut

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä vuoden 2020 lopussa oli 189 (- 3) ja yhteisö-
jäsenmäärä kaksi.

Jäsenmaksut olivat: yksilöjäsenmaksu 20 €, työttömät ja opiskelijat 10 €, yh-
teisöjäsenet 100 € (jäseniä alle 1000) ja 200 € (jäseniä yli 1000). Jäsenmaksu-
tuotot laskivat hieman edelliseen kauteen verrattuna.

4. Tiedotus

Jäsenkirjeet (8 kpl) lähetettiin sähköpostitse ja kirjeitse niille jäsenille, joilla 
ei ollut sähköpostia tai se ei ollut tiedossa. Aatosta jaloa -tapahtuman ohjelma 
lähetettiin jäsenille. Jäsenille lähetettiin jäsenetuna myös Työväentutkimus 
-vuosikirja 2020.

Tapahtumia markkinoitiin työväenlehdissä ja Helsingin Sanomien tapah-
tumapalstoilla sekä erityisesti Aatosta jaloa -tapahtumaa useissa Helsingin 
paikallislehdissä. Maksullisia ilmoituksia laitettiin tällä kertaa vain yksi, työ-
väenkirjallisuuspäivistä.

5. Studia generalia -tilaisuudet

Kauden aikana järjestettiin neljä tilaisuutta ja lisäksi Kapinaruno -antolo-
gia V:n julkistamistilaisuus. Neljä ensimmäistä tilaisuuttaa striimattiin, 
mutta viides (Kjell Westön haastattelu) jäi striimaamatta yhteensattumien 
vuoksi. Vahinko saatiin kuitenkin korjattua, sillä yhdistyksen tilaisuuksien 
striimaaja Toivo Pudas kävi striimaamassa Westön haastattelun Kansan 
Arkiston ystävien tilaisuudessa hieman myöhemmin. Syksyn tilaisuuksiin 
osallistujien määrä oli rajoitettu.

30.1. Tutkija Anu Kantola esitteli kirjaansa Huipputuloiset. Kommentoija-
na oli köyhyystutkija Juho Saari. Vetäjänä oli Pentti Arajärvi Osallistujia 90. 
Striimauksen katsojakertoja 311 vuoden loppuun mennessä.

12.3. Tutkijat Katriina Järvinen ja Laura Kolbe esittelivät kirjaansa Sopivia 
ja sopimattomia. Kommentoijana oli Teollisuusliiton tutkimuspäällikkö 
Anu-Hanna Anttila. Vetäjänä oli Pentti Arajärvi. Osallistujia 45. Striimauk-
sen katsojakertoja oli 65.
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Vasemmalta tutkijat Katriina Järvinen ja Laura Kolbe pohtivat sosiaali-
sen luokkataustan merkitystä kirjassaan Sopivia ja sopimattomia - lem-
pi, luokka ja suomalainen parisuhde. Taustalla Anu-Hanna Anttila seu-
rasi ja kommentoi keskustelua.

3.9. Kapinaruno -antologia V:n julkistamistilaisuus. Vetäjänä oli Jussi Sär-
kelä. Tervehdyksen toi runoraadin jäsen Miia Toivio ja runojaan esittivät 
Erkki Holopainen ja Ari Vasama. 
Osallistujia 26. Striimauksen katsojakertoja oli 104.

                

Vasemmalla Jussi Särkelä toivotti osallistujat tervetulleiksi. Oikeanpuo-
leisessa kuvassa Työväen Arkiston johtaja Petri Tanskanen vastaanotti 
aiempien vuosien kapinarunoiltojen aineiston.
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3.9. FT Mikko-Olavi Seppälää (oik.) teoksestaan Parempi ihminen, paremp-
pi maailma: suomalaisen työväenteatterin päättymätön tarina haastatteli 
toimittaja Risto Kolanen. Seppälä on selvittänyt teoksessaan työväenteatte-
reiden ja niiden jatkajien menestyksen perusteita.
Osallistujia 26. Striimauksen katsojakertoja 104.

9.11. Kirjailija Kjell Westön (oik.) romaani Tritonus on tummasävyinen ker-
tomus musiikin ja ystävyyden voimasta. VTT Veli-Pekka Leppänen haastat-
teli kirjailijaa.
Osallistujia 24. Striimauksen (KA) katsojakertoja 179.
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Koronatilanteen aiheuttamien rajoitusten vuoksi oli vuoden lopulla päätet-
tävä, että seuraavalle keväälle ei toistaiseksi suunnitella tilaisuuksia.

6.     Aatosta jaloa – marraskuun valoa. 
Seitsemännet Stadin työväenkirjallisuuspäivät 20.-21.11.2020

Koronatilanteen vuoksi päivien ohjelmaa oli supistettava ja paikalle saapu-
vien osallistujien määrää oli rajoitettava reippaasti. Koko tapahtuma järjes-
tettiin Työväenliikkeen kirjastossa. 

Kaikki tilaisuudet striimattiin Youtubeen osoitteeseen youtube.com/tyovaki 
Striimaajana oli Toivo Pudas.
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Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa olivat:

Työväentutkimus Vuosikirjan 2020 -
”Katse muihin pohjoismaihin” julkistaminen. Poikkeuksellisesti julkaisun 
artikkeleista osa oli englanninkielisiä. Tilaisuuden järjesti Työväenliikkeen 
kirjasto. Osallistujia oli 20. Striimauksen katsojakertoja 143.

Kapinarunoilta. Paikalla oli vain runojen esittäjiä ja järjestäjiä yhteensä 19. 
Striimauksen katsojakertoja 409. Lähetettyjen runojen määrä oli ennätyk-
selliset noin 300. Runoja oli lähettänyt noin 180 runoilijaa, joista 20 kutsut-
tiin esittämään runonsa. Mm. koronatilanteen vuoksi kaikki kutsutut eivät 
kuitenkaan päässeet paikalle, mutta heidän runonsa kuitenkin esitettiin.

Tiukkojen koronaviruksen aiheuttaminen rajoitusten vuoksi oli pidettävä 
maskeja. Pentti Arajärvi toivotti osallistujat tervetulleiksi. Taustalla runoraa-
din jäsenet vasemmalta Riikka Ylitalo ja Miia Toivio.Kolmas runoraadin jäsen 
Sanni Purhonen ei ollut päässyt paikalle, mutta hänen lausuntonsa luettiin.
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Toisena päivänä järjestettiin paneeli ja neljä kirjailijahaastattelua: 

Paneelin teemana oli ”Kuka kelpaa nostettavaksi jalustalle? Kansallis-
kirjailija – mantteli vai taakka?” 

Teeman taustalla oli kaksi merkkivuotta: Aleksis Kiven Seitsemän veljestä 
-romaanin ilmestymisestä tuli 150 vuotta ja Väinö Linnan syntymästä 100 
vuotta. 

Panelisteina olivat professori Panu Rajala, joka esitti alustuspuheenvuoron, 
kirjailijat Karo Hämäläinen ja Riina Katajavuori sekä Aleksis Kivi seuran 
puheenjohtaja Sakari Katajamäki. Paneelin veti Veli-Pekka Leppänen. 
Osallistujia oli 20. Striimauksen katsojakertoja oli 175.

Työväenperinne ry:n puheenjohtaja Pentti Arajärvi istui aitiopaikalla 
kuuntelemassa panelisteja. Vasemmalta Veli-Pekka Leppänen, Sakari 
Katajamäki, Panu Rajala, Karo Hämäläinen ja Riina Katajavuori.
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Kirjailijahaastatteluja olivat: 

Historian tutkija Tapio Bergholm (vas.) Risto Kolasen haastateltavana kir-
jasta Kiihkeä Koivisto: nuoruus - sota - onni 1923 - 1959. Paikkaansa hakevan 
nuoren lahjakkuuden kiihkeä taival kohti huippua.  
Osallistujia 19. Striimauksen katsojakertoja oli 175. 

Tietokirjailija Kai Ekholm (vas) professori Olli Alhon haastateltvana kirjas-
taan, Jörn Donner, kuinka te kehtaatte. Ekholm kirjoitti Donnerista rehelli-
sen ja monipuolisen henkilökuvan.
Osallistujia 18. Striimauksen katsojakertoja oli 241. 
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Kirjailija Jani Saxell (vas.) Leena Nikulan haastateltavana Helsinki Under-
ground - 2040-luvun Helsinkiin sijoittuvasta kirjastaan, jossa huikeat fan-
tasiat kohtaavat raadollisen realismin.
Osallistujia 16. Striimauksen katsojakertoja oli 241. 

Veli-Pekka Leppänen (vas.) toimi keskustelun vetäjänä kirjailija Mika 
Nousiaisen (keskellä) Metsäjätti-menestysromaaniin perustuvan elokuvan 
toisen käsikirjoittajan Timo Turusen (oik.) kanssa. Romaaniin perustuvassa 
elokuvassa ollaan pienen ihmisen puolella.
Osallistujia 19. Striimauksen katsojakertoja oli 241.
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Ohjelmassa oli myös DSL:n ja Tiedonantaja-lehden järjestämä verkkokes-
kustelu Marxista. Keskustelijoina olivat Jukka Heiskanen, Jari Karttunen ja 
Petra Packalén.

Aatosta jaloa -työryhmä suunnitteli päivien ohjelman. Sen jäseninä olivat 
Erkki Haapalainen, Pirjo Honkavaara, Risto Kolanen, Raija Lehtinen, Kirsti 
Lumiala, Marju Maijo, Leena Nikula, Toivo Pudas, Heikki Punnonen Kari 
Rummukainen, Riku Räihä, Jussi Särkelä, Aarni Tuominen, Kari Virkkala ja 
Jorma Pikkarainen (ryhmän vetäjä).

7.     Punanurkka-divari

Vuonna 2005 oli Kaapelinvalmistajain ammattiosasto 85 joutunut lopetta-
maan työpaikkakirjastonsa, jonka toiminta oli aloitettu 1964. Ammattiosas-
to lahjoitti kirjaston noin 3000 teosta Työväenliikkeen kirjastolle ja Työvä-
enkeskusmuseo Werstaalle Tampereelle. Osasta Työväenliikkeen kirjastolle 
tulleista kirjoista syntyi Punanurkka -divari vuonna 2014. 

Vuosien aikana on Punanurkkaa pyörittäneet monet talkoolaiset mm. Erkki 
Haapalainen, Pirkko Kaskikorpi, Raija Lehtinen, Marju Maijo, Leena Nikula, 
Reijo Nättiaho, Eeva-Liisa Oksanen, Marjasirkka Paaso, Toivo Pudas, Reino 
Toivio, Maire Wikholm ja Kari Virkkala.

Punanurkka-Divari avattiiin virallisesti Stadin työväenkirjallisuuspäivänä 
vuonna 2014. Taiteilijat Eeva Louhio (vas.) ja Maija Toropainen ohjasivat vuo-
sien aikana erilaisia yhteisötaideteosten suunnittelu- ja valmistusprosesseja.
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Kaapelitehtaan työläisten kirjaston historiasta lisää youtubessa 
https://www.youtube.com/watch?v=tilslAu1fHg 

Pirkko Kaskikorven vuonna 2005 kirjoittama historiikki ”Kaapelin kirjasto 
vuodesta 1964 vuoteen 1997” löytyy Helsingin yliopiston digitaalisesta tal-
lennusarkistosta Heldasta:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/172429

Heldaan on tallennettu myös Kaapelinvalmistajain os. 85 kirjakokoelman 
luettelo:

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/172426

Vuoden 2020 aikana todettiin kuitenkin divarin tuottavan tuloja suhteessa 
vuokrakuluihin niin vähän, että sen toiminta päätettiin lopettaa. Vuokrattu 
tila, jossa divari toimi irtisanottiin ja tyhjennettiin vuoden loppuun mennes-
sä. 

Tyhjä tila odottaa uusia toimijoita.

Suurin osa kirjoista saatiin myytyä muille divareille ja hyllyt lahjoitettua toi-
sille tarvitsijoille. Tilassa ollut pirtinpöytäkalusto lahjoitettiin Jokelan työvä-
entalolle.
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Upea käsintehty pöytäkalusto valmiina kuljetettavaksi Jokelan työväentalol-
le. Pöydän tekivät Kaapelinvalmistajain ammattiosasto 85:n aktiivit.

8.     Talkoot

Kaikki Työväenkirjaston ystävien tehtävät kuten hallitustyö, Stadin työväen-
kirjallisuuspäivät, studia generalia -luennot ja divari hoidettiin talkootyönä.

9.      Talous

Yhdistyksen tuotot kertyivät työväenliikettä lähellä olevien yhteisöjen ja 
Helsingin kaupungin jakamista avustuksista. Kauden aikana avustuksia ja 
niihin verrattavia tuottoja kertyi 16.500,00 euroa, jossa oli vähennystä edelli-
seen vuoteen 1.500,00 euroa. Jäsenmaksutuotot olivat 2.544,28 euroa (edel-
linen vuosi 2.740,00).

Tilikauden tulos osoitti 6.493,80 euron ylijäämää. Ylijäämän syntyyn vaikut-
tivat koronarajoitukset. Rajoituksista johtuen Aatosta jaloa – marraskuun 
valoa tapahtumaan yleisömäärää joudutin rajoittamaan eikä tapahtumaa 
tästä johtuen aktiivisesti markkinoitu. 

Markkinointiin oli budjetoitu 3.000,00 euroa mutta kustannuksia kertyi vain 
140,00 euroa. Kapinarunoiltaan kutsutuista runoilijoista pitkämatkalaiset 
jäivät koronan vuoksi kotiin, joten matkakuluihin budjetoidusta 3.500,00 
eurosta käytetiin vain 153,10 euroa.




