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Työväenkirjaston ystävät – Arbetarbibliotekets vänner ry

TOIMINTAKERTOMUSLUONNOS 2021

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.

Yhdistyksen toiminnan yhdeksäs vuosi jatkui edellisen vuoden tapaan poik-
keuksellisissa merkeissä koronapandemian vuoksi. Kevään studia generalia 
-tilaisuudet järjestettiin pelkästään verkkovälitteisinä (osoite youtube.com/
tyovaki). 

Syksyllä tilaisuuksia järjestettiin normaalia vähemmän. Työväenkirjallisuus-
päivät järjestettiin kaksipäiväisenä. Syksyn tilaisuuksissa oli kuitenkin myös 
paikalla olevaa yleisöä, mutta rajoitettu määrä.

Työväenkirjaston ystävien tehtävät kuten kokoukset sekä Stadin työväenkir-
jallisuuspäivien ja studia generalia -tilaisuuksien järjestelyt hoidettiin vapaa-
ehtoistyönä.   

2. Hallinto

Hallitukseen kuuluivat: 
puheenjohtaja Pentti Arajärvi, varapuheenjohtaja Leena Nikula, Iiris Karp-
pinen, Anneli Koivisto, Risto Kolanen, Kirsti Lumiala, Irma Marttila, sihteeri 
Jorma Pikkarainen, Riitta Salasto, taloudenhoitaja Ossi Viljakainen ja jäsen-
sihteeri Maire Wikholm.
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Hallitus kokoontui kaksi kertaa keväällä ja kaksi syksyllä. Kokoukset olivat 
pääosin etäkokouksia.

Kevätkokous pidettiin  17.5.2021 ja siinä oli osanottajia 12 jäsentä. 
Asialistalla olivat sääntömääräiset asiat: vuoden 2020 tilinpäätös ja toimin-
takertomus. 

Syyskokous pidettiin 16.12.2022 ja osanottajia siinä oli 10 jäsentä. 
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio 
ja valittiin puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet vuodelle 2022.

Toiminnantarkastajia olivat Oiva Björkbacka ja Pertti Ahonen sekä varatoi-
minnantarkastajina Matti Tokkari ja Reino Toivio.

3. Jäsenistö ja jäsenmaksut

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä vuoden 2021 lopussa oli 181 (- 8) ja yhteisö-
jäsenmäärä kaksi.

Jäsenmaksut olivat: 
- yksilöjäsenmaksu 20 €
- työttömät ja opiskelijat 10 
- yhteisöjäsenet 100 € (jäseniä alle 1000) 
   ja 200 € (jäseniä yli 1000)

Jäsenmaksutuotot 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 ohjel-
ma lähetettiin jäsenille. Jäsenille lähetettiin jäsenetuna myös Työväentutki-
mus -vuosikirja 2021.

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

Risto Kolanen alusti Kapinarunoista vuosilta 2016 – 2021 Kallio kipinöi -tilai-
suudessa 20.11.2021 Teatteri Kalliossa.
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5. Studia Generalia -tilaisuudet

Kauden aikana järjestettiin viisi tilaisuutta ja lisäksi Kapinaruno -antologia 
VI:n julkistamistilaisuus. Neljä ensimmäistä tilaisuutta järjestettiin pelkäss-
tään verkkovälitteisinä. Syksyn ainoassa tilaisuudessa oli myös yleisöä rajoia-
tetusti.

1.

8.3. Kirjailija Anni Kytömäkeä haastatteli Kirsti Lumiala kirjasta 
”Margarita”. Pentti Arajärvi avasi tilaisujuden. 
Vuoden loppuun mennessä verkon katsojakertoja oli noin 300.
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2.  

26.4. Tutkija Riikka Ylitaloa haastatteli Risto Kolanen kirjasta ”Sanamaa-
gikko. Arvo Salon koetut vaiheet”. Pentti Arajärvi avasi tilaisuuden. Vuoden 
loppuun mennessä verkon katsojakertoja oli noin 180.
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3.

29.4. Lauri Hokkasta haastatteli Unto Hämäläinen kirjasta ”Kenen 
joukoissa seisoin. Taistolaiset ja valtioterrorin perintö”. 
ilaisuus järjestettiin yhdessä Hokkasen kirjan kustantajan Docendon 
kanssa. Vuoden loppuun mennessä verkon katsojakertoja oli noin 890.
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4. 

11.5. Tietokirjailija Riitta Kylänpäätä haastatteli Veli-Pekka Leppänen 
kirjasta ”Utelias mieli. Claes Anderssonin elämä”. Pentti Arajärvi avasi 
verkkotilaisuuden. Vuoden loppuun mennessä verkon katsojakertoja oli 
noin 150.
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5.

26.10. Erkki Liikasta haastatteli Jussi Särkelä kirjasta ”Komissaari”. 
Yleisöä paikalla oli 12 ja vuoden loppuun mennessä verkon katsojakertoja oli 
noin 150.

26.10.  Järjestettiin Kapinarunoantologia VI:n julkistamistilaisuus. 
Puheenvuoroja käyttivät antologian toimittajat Miia Toivio, Sanni Purho-
nen ja Riikka Ylitalo. Runonsa tilaisuudessa esittivät Kati-Annika Ansas, 
Aija Andersson, MC Cepari (Mika Leminen), Soile Näppi ja Silja Vuorikuru. 
Avaajana oli Risto Kolanen. Yleisöä paikalla oli 3uoden loppuun mennessä 
verkon katsojakertoja oli noin 150.
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6. Aatosta jaloa - marraskuun valoa. Kahdeksannet Stadin työväenkir-
jallisuuspäivät 26.-27.11.2021.

Koronatilanteen vuoksi paikalle saapuvien osallistujien määrää oli rajoitet-
tava. Koko tapahtuma järjestettiin Työväenliikkeen kirjastossa. Verkkoon vä-
littämisestä vastasi Toivo Pudas. 

Kaikki tilaisuudet striimattiin youtubeen osoitteeseen youtube.com/tyovaki 

Perjantaina, ensimmäisenä päivänä, ohjelmassa olivat:

- Työväentutkimus Vuosikirjan 2021 julkistaminen. Teemana oli 
”Neuvostoliitto, 30 vuotta sitten hajonnut”. Teemasta keskustelivat professo-
ri Hannu Itkonen ja dosentti Juri Shikalov vuosikirjan päätoimittajan Erkki 
Vasaran kanssa. Tilaisuuden järjesti oli Työväenliikkeen kirjasto. 
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- Kapinarunoilta. Paikalle oli kutsuttu 20 runoilijaa, joista eivät kaikki olleet 
päässeet paikalle, mutta järjestäjät lukivat heidän runonsa. 

Runojaan oli lähettänyt n. 70 runoilijaa. Illan vetäjänä oli Miia Toivio ja ru-
nojen arvioijina olivat Sanni Purhonen ja Jussi Särkelä. Yleisöä oli sekä vuo-
sikirjan julkistamisessa että kapinarunoillassa paikalla n. 30 ja verkon katsojaker-
toja vuoden loppuun mennessä oli noin 370.

Yhteiskuva Kapinarunoillassa runojaan lukeneet henkilöt ja illan vetäjät.
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Lauantainpäivän ohjelma alkoi turkulaisen Rafaelin enkelit -nimisen 
ryhmän esityksellä. Ryhmä esitti ruotsalaisen Dan Anderssonin lauluja 
ja esitteli diaesityksin Anderssonin tuotantoa ja henkilöhistoriaa. 
Yleisöä oli paikalla oli noin 25 henkilöä.
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Seuraavaksi tutkijat Saijaleena Rantanen ja Sini Mononen esittelivät teoksen 
”Työväen taide ja kulttuuri muutosvoimana. Kirjoituksia työväen musiikis-
ta, kirjallisuudesta, teatterista ja muusta kulttuuritoiminnasta”. Jussi Särkelä 
veti keskustelun aiheesta. Yleisöä paikalla oli noin 25 kuulijaa.



12

Kirjailijahaastattelut:

Heidi Köngästä kirjastaan ”Siivet kantapäissä” haastatteli Kirsti Lumiala.

Sirpa Kähköstä kirjastaan ”Vihreä Sali” haastatteli Leena Nikula. 

Yleisöä oli paikalla molemmissa tilaisuuksissa noin  30 henkilöä.
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Veli-Pekka Leppänen haastatteli Kalevi Suomelaa hänen suomentamastaan 
Orlando Figesin teoksesta ”Venäjän vallankumous 1981 – 1991”. Yleisöä pai-
kalla oli noin 30 kuulijaa.

Jaana Torninoja-Latolan haastattelu kirjastaan ”Sylvi-Kyllikki Kilpi. 
Matka valtakunnan vaikuttajaksi” jouduttiin perumaan kirjailijalle 
sattuneen esteen vuoksi.
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Arif Qurbanyn kirjan ”Taimur – kurdipakolaisen tarina” suomentajaa Soran 
Zakia haastatteli Jiri Mäntysalo. Yleisöä paikalla oli 10 henkilöä.

Toisen päivän tilaisuuksien striimauksien katsojakertoja vuoden 
loppuun mennessä oli noin 440.

Suunnittelutyöryhmä:

Päivien ohjelman suunnitteli työryhmä, jossa olivat Risto Kolanen, Kirsti Lu-
miala, Leena Nikula, Jorma Pikkarainen, Toivo Pudas ja Jussi Särkelä.
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7. Talous

Yhdistyksen tuotot kertyivät työväenliikettä lähellä olevien yhteisöjen 
ja Helsingin kaupungin jakamista avustuksista.  Kauden aikana avustuksia ja 
niihin verrattavia tuottoja kertyi 16.300,00 euroa, missä oli vähennystä edel-
liseen vuoteen 200,00 euroa.  Jäsenmaksutuotot olivat 2.270,00, euroa missä 
oli vähennystä edelliseen vuoteen 274,28 euroa.  

Tilikauden tulos osoitti 5.943,25 euron ylijäämää.  Ylijäämän syntyyn vaikut-
tivat koronarajoitukset. Rajoituksista johtuen työväenkirjallisuus-
päivien yleisömäärää joudutin rajoittamaan eikä tapahtumaa tästä johtuen 
markkinoitu niin laajasti kuin aiempina vuosina.  Markkinointiin oli budje-
toitu 3.000,00 euroa mutta kustannuksia kertyi vain 325,80 euroa.  

Kapinarunoiltaan kutsutuista runoilijoista pitkämatkalaiset jäivät 
koronan vuoksi myös tänä vuonna kotiin, joten matkakuluihin budjetoidus-
ta 3.000,00 eurosta käytetiin vain 114,17 euroa.



Sirpa Kähkösen tunteisiin osuva esitys sai yleisöltä kiitoksia ja kysymyksiä.



Aatosta jaloa  
  - marraskuun valoa

TyöväenkirjasTon ysTäväT ry

pe 26.11. klo 15 - 21 
mm. Työväentutkimus Vuosikirjan 2021 julkistaminen,  
Venäjä/Neuvostoliitto ja Kapinarunoilta.

la 27.11. klo 11 - 18/19 
mm. Dan Anderssonin lauluja, Heidi Köngäs, Sirpa Kähkönen, 
Jaana Torninoja-Latola ja Taimur-kurdipakolaisen tarina.

Koko ohjelma tyovaenkirjastonystavat.fi

STADIN 8.  
TYÖVÄENKIRJALLISUUS-

PÄIVÄT 2021
Työväenliikkeen kirjastossa, Sörnäisten rantatie 25, Helsinki. 
Tilaisuudet striimataan youtube.com/tyovaki


